Protokoll 2020-07-07
Närvarande:
Märta Ransjö Zander
N
Emilia Friberg
N
Emma Evergren
N
Isak Jonasson
N
Hugoh Eriksson
N
Jenny de Bruin
N
Olivia Svensson
N
Emil Andreasson
N
N= Närvarande , L= Laga förfall

Märta Ransjö Zander
Ordförande

Olivia Svensson
Justerare

§ 1.

Emma Evergren
Sekreterare

Isak Jonasson
Justerare

Formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
1. Mötets öppnande
Märta Ransjö Zander förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Märta Ransjö Zander till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Emma Evergren till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Olivia Svensson och Isak
Jonasson till protokolljusterare

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut
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yrkar

1. Isak Jonasson
att utse Märta Ransjö Zander och Isak Jonasson eller de/den sätter i sitt ställe, att
oinskränkt företräda föreningen två i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat,
men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningen internetbank.

Sektionsstyrelsen beslutar
att utse Märta Ransjö Zander och Isak eller de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt
företräda föreningen två i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte
uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningen internetbank.
yrkar

2. Isak Jonasson
att sektionen ska köpa in sektionskläder till ett värde av 10 745,28 kr.

Sektionsstyrelsen beslutar
att sektionen ska köpa in sektionskläder till ett värde av 10 745,28 kr.
Yrkar

3. Isak Jonasson
att köpa en trygghetsförsäkring för sektionens kamera till ett värde av 749 kr.

Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa en trygghetsförsäkring för sektionens kamera till ett värde av 749 kr.
§ 3.

Diskussioner
1. Trygghetsförsäkring kamera (749kr)
Försäkringen på kameran måste förnyas eftersom den nuvarande håller på att gå ut.
Försäkringen som har valts täcker det mesta, räcker i 2 år och kostar 749kr. Vi tog
beslutet att skaffa försäkringen.
2. ”Klara” policys (Jenny och Hugos punkt)
Jenny och Hugo undrar vad de ska göra med de färdiga policys som de fått in av
deras utskott. Vi bestämde att styrelsen ska revidera alla på så vis att varje policy ska
gås igenom noga av två styrelseledamöter. Sedan ska det ägnas ett möte helt åt detta
den 28/7 kl 18.30.
3. Verksamhetsplan, arbetsmarknadsmässa
Hugo vill ha ett mål kring en arbetsmarknadsmässa i sin verksamhetsplan och undrar
hur han ska lägga in det. Märta tycker han ska lägga det som en punkt under sina
långsiktiga mål.
4. Alumn till nollep
Alumniutskottet har fått in en alumn till Nollep och han är beredd på att köra
distans om så behövs.
5. Uppdatering från projektgruppen för Nollep
Emma undrar hur det går för projektgruppen för nollep. De berättar att de har en
preliminär plan och en del idéer men väntar in mer info från kåren innan de kan
spika något.
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6. Mer info om Nolle-p?
Märta har fått mer info om Nollep. Dels vet vi nu hur informationen till nollorna
kommer ut. Det kommer skapas facebooksidor som tidigare år. Dels vet vi att det
kommer ske en del evenemang på campus. Bland annat en sektionsfika och en
välkomstmiddag. Det kommer skickas ut mer information från kåren om Nollep
innan torsdag. Märta uppmanar projektgruppen för Nolle-p att kontakta ETS för
mer info om hur de tänker kring nolle-p. Emilia ska mejla och fråga vad de har för
planer.
7. Möte med företag som arbetar med psykisk hälsa
Emma och Märta har haft möte med ett företag som erbjuder digital hjälp mot
psykisk ohälsa. Företaget erbjuder hjälp i sektionens arbete med psykisk ohälsa
genom att hålla evenemang som livesessions eller workshops inom ämnet i utbyte
mot marknadsföring via våra kanaler. Överlag ställer styret sig positivt till det här
men vi behöver veta mer om hur de tänker att vi ska marknadsföra dem. De borde
inte få helt gratis marknadsföring. Emma ska mejla och fråga dem mer om hur de
tänker kring marknadsföringen.
8. JML-workshop
Emma ska hålla en JML-workshop för alla sektionsaktiva i början av LP 1 och vill ha
hjälp. Vi kom fram till att Jenny ska hjälpa till.
9. Google kalender
Emma informerar om att det finns en google kalender som alla har tillgång till och
att den har börjat användas.
10. Policy för styrelsearbete
Märta undrar om vi har läst igenom policyn som rör styrelsearbetet Alla har läst
igenom och tycker att den är bra. Vi ska signera policyn när vi kommer upp till efter
sommaren.
11. Styrelsetröjor
Styrelsetröjorna har kommit fram. De som valde att köpa en extra t-shirt ska betala
för den efter sommaren.
12. Datum nästa möte
Nästa möte sker den 7/21 kl 18.30. Till dess ska alla i styrelsen läst igenom budgeten
för kommande läsår. Denna hittas antingen på hemsidan under SM3 eller om man
söker ”budget 20/21” på sektionens google drive.
§ 4.

Övriga frågor
1. I-sommar
Det är tomt på sektionens instagram så Olivia vill driva I-sommar, där olika I-are
visar upp deras sommarjobb. Förhoppningsvis ska komma upp inlägg från
sommarjobbare på sektionens instagram redan nästa vecka och tanken ät att ”Isommar” ska hålla på till skolan börjar igen. Olivia ber oss tipsa henne om vi vet
någon som har ett spännande sommarjobb.
2. När ska SAB tillsättas?
Emil undrar när den nya SAB ska tillsättas. Märta håller på att fundera över detta nu
och uppmuntrar oss att rekommendera folk till henne.

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
info@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

Protokoll 2020-07-07
§ 5.

Avslutande formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.07.21 kl. 18.30 på zoom

3. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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