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1. Propositioner 

 

1.1 Proposition gällande revidering av den nu gällande 
budgeten 

 

Bakgrund 

Nuvarande styrelse gjorde inte budgeten som röstades igenom under Sektionsmöte 4 
20.04.28. Därför vill nuvarande styrelse göra revideringar i budgeten. 

Styrelsens förslag 

Att revidera budgeten enligt kapitel 1.1.2. 
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1.1.1 Nuvarande budget 
 

 

 

 

  

  

1. Propositioner   

1.1 Budget verksamhetsår 20/21  

Sektionen för  

Industriell ekonomi (Resultat)  
  

Styrelse 100  

  
  

-98588  

Arbetsmarknad 110  144775  

ESTIEM 120  -24325  

Idesix 130  100  

PR 140  2312  

Igloon 150  1500  

Alumni 160  7650  

UBS 170  -3100  

Valberedningen 180  -750  

I-konferens 190  0  

I-case 200  0  

Case-group 210  -14400  

I-drott 220  525  

LCM 230  -1625  

Nolle-p  -7711  

RESULTAT  
   

6363  

Totala intäkter  774110  

Totala kostnader  767747  
  

    

 

Styrelse 100  
Intäkter  

  

   
 

Antal   Belopp  Totalt  

Sponsring  

  

  

Sektionsmöten  

   4   

1750  7000  
  Styrelsetröja    8  600  4800  

  Uskottsordförandetröjor   10  600  6000  

  U-konf   2  4500  9000  

  ABF   1  3000  3000  
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1.1.2 Styrelsens förslag 
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1.2 Proposition gällande revidering av handlingsplan 

 

Bakgrund 

Föregående års Styrelse arbetade fram en femårig handlingsplan vilken var väldigt 
bearbetad. Vi i årets styrelse vill göra tillägg samt revidera handlingsplanen med syfte att 
anpassa den till vår plan för verksamhetsåret 2020/2021. 

1.2.1 Policy 3.1.7- Mötespolicy 
 

Ändras från 

När?  

Höstterminen 2020, med startdatum 1 oktober och slutförs senast 15 november. 

Till 

När?  

Höstterminen 2020, med startdatum 1 november och slutförs senast 1 februari. 

 

1.2.2 Policy 3.1.9- Överlämning 
 

Ändras från 

När? 
Vårterminen 2020, med startdatumet 1 maj och slutdatumet 1 juni. 

Till 

När? 
Vårterminen 2021, med startdatumet 1 februari och slutdatumet 30 april. 

 

1.2.3 Policy 3.1.11- Externa bokningar 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 1 september och slutdatumet 15 september. 

Till 
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När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 15 september och slutdatumet 30 september. 

 

1.2.4 Policy 3.1.12- Evenemangspolicy 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2021 med startdatum 1 september och slutdatum 1 oktober. 

Till 

När? 
Höstterminen 2021 med startdatum 15 september och slutdatum 15 oktober. 

 

1.2.5 Policy 3.1.13- Aktiv Sektionsmedlem 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 1 september och slutdatumet 15 oktober. 

Till 

När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 15 september och slutdatumet 1 november. 

 

1.2.6 Policy 3.1.18- Titeldokument 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 1 september och slutdatumet 15 november. 

Till 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 15 september och slutdatumet 15 november. 

 

1.2.7 Projekt 3.5- Statistik på Sektionsevenemang 
 

Tillägg av projekt 
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Vad?  
För varje evenemang som sektionen arrangerar skall statistik över deltagarfrekvensen samt 
nöjdheten antecknas. 

Varför? 
För att förbättra utvecklingsarbetet samt för att kunna följa upp och utvärdera 
marknadsföringen av sektionens evenemang krävs statistik över antal deltagare och 
nöjdheten på evenemangen. Denna statistik medför även att sektionen kan sätta upp 
långsiktiga mål kring ökning av deltagare på sektionens evenemang samt följa upp dessa. 
Statistik över antal deltagare kommer även underlätta vid planering av evenemang vid 
exempelvis val av lokal eller inköp av mat.  

Hur? 
Tillsätta en projektgrupp bestående av Kommunikationsansvarig samt en till 
styrelseledamot som tillsammans arbetar fram samt implementerar ett strukturerat sätt för 
hela sektionen att anteckna statistik kring evenemangen. Kommunikationsansvarig är 
projektledare.  

När? 
Höstterminen 2020, med startdatumet 16 november och slutdatumet 31 januari. 

Tid? 
Den uppskattade tiden är 30 timmar, med följande fördelning: 

• Projektmöten – 5 timmar 

• Avstämning – 5 timmar 

• Arbetstid – 15 timmar 

• Implementering – 5 timmar 
 

1.2.8 Projekt 3.6- Projektplan Arbetsmarknadsmässa 
 

Tillägg av projekt 

Vad?  
Ett projekt skall inledas för att skapa grunder till en arbetsmarknadsmässa med företag 
vilka är intressanta för studenter på Industriell ekonomi. Arbetsmarknadsmässan är ett 
evenemang vilket skulle skapa stor nytta för I-sektionens medlemmar, både direkt och 
indirekt. En projektgrupp kommer tillsättas med syfte att skapa en plan för hur mässan 
skall utformas. I planen skall det finnas tydliga strukturer där det eventuellt kan behöva tas 
fram en projektgrupp vilken driver mässan årligen. 

Varför? 
Under många år har intresset för en mässa riktad till I-studenter på Luleå tekniska 
universitet varit väldigt stort. En arbetsmarknadsmässa skulle gynna I-sektionen mycket, 
framförallt genom att medlemmarna får möjligheten att träffa potentiella arbetsgivare och 
skapa nya kontakter i näringslivet. Sektionsmedlemmarna gynnas även indirekt genom ett 
ökat kassaflöde vilket leder till att Sektionen kan skapa medlemsnytta även vid senare 
tillfällen. Genom att samla många företag specifikt utvalda med I-studenternas intresse i 
åtanke ges en unik möjlighet att skapa personlig kontakt mellan företag och studenter.  
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Hur? 
Projektet skall genomföras med hjälp av en projektgrupp bestående av Näringslivsansvarig, 
Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet samt ytterligare en Styrelseledamot. 
Näringslivsansvarig är projektledare. 

När? 
Höstterminen 2020, med startdatumet 16 november och slutdatumet 30 februari. 

Tid? 
Den uppskattade tiden är 60 timmar, med följande fördelning: 

• Projektmöten – 30 timmar 

• Avstämning – 5 timmar 

• Arbetstid – 25 timmar 

 

1.2.9 Projekt 3.8- Ansvarsfördelning revisorer 
 

Tillägg av projekt 

Vad?  
Reglementet skall utvecklas med en paragraf vilken specificerar intern- och externrevisorns 
respektive ansvarsområden. I nuläget saknas arbetsfördelning mellan revisorerna vilket 
leder till dubbelarbete.  

Varför? 
I-sektionen saknar dokumentation över arbetsfördelning för intern- och externrevisorn. 
Detta har skapat onödigt stor arbetsbelastning samt ett ineffektivt utnyttjande av 
revisorerna. Genom att specificera vilken revisor som utför vilket arbete kan de utföra en 
bättre granskning av Sektionen.  

Hur? 
Projektet skall genomföras med hjälp av en projektgrupp bestående av Ordförande och 
Ekonomiansvarig. Ekonomiansvarig är projektledare. Därtill bör revisorerna samt Senior 
Advisory Board rådfrågas. 

När? 
Vårterminen 2021, med startdatumet 1 februari och slutdatumet 1 mars. 

Tid? 
Den uppskattade tiden är 8 timmar, med följande fördelning: 

• Projektmöten – 3 timmar 

• Avstämning – 2 timmar 

• Arbetstid – 3 timmar 

 

1.2.10 Projekt 3.10- Stärka I-sektionens varumärke 
 



     Årsmöte 
       2020-09-30 

Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 
styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se  

 

28(104) 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 1 september och slutdatumet 6 juni. 

Till 

När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 15 september och slutdatumet 6 juni. 

 

1.2.11 Projekt 3.11- Verksamhetsuppdatering 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 1 september och slutdatumet 1 januari december. 

Till 

När? 
Höstterminen 2021, med startdatumet 15 september och slutdatumet 15 januari. 

 

1.2.12 Projekt 3.15- Office-mallar 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2022, med startdatumet 1 september och slutdatumet 1 oktober. 

Till 

När? 
Höstterminen 2022, med startdatumet 15 september och slutdatumet 15 oktober. 

 

1.2.13 Projekt 3.16- Rekrytering 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2022, med startdatumet 1 september och slutdatumet 30 april. 

Till 

När? 
Höstterminen 2022, med startdatumet 15 september och slutdatumet 30 april. 
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1.2.14 Projekt 3.17- Overallkultur 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2022, med startdatumet 1 september och slutdatumet 30 januari. 

Till 

När? 
Höstterminen 2022, med startdatumet 15 september och slutdatumet 30 januari. 

 

1.2.15 Projekt 3.23- E-handelslösningar 
 

Ändras från 

När? 
Hösttermin 2024, med startdatumet 15 september och slutdatumet 31 oktober. 

Till 

När? 
Hösttermin 2024, med startdatumet 1 september och slutdatumet 15 oktober. 

 

1.2.16 Projekt 3.24- Statistik 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2024 med startdatum 1 september och slutdatum 15 oktober.  

Till 

När? 
Höstterminen 2024 med startdatum 15 september och slutdatum 31 oktober.  

 

1.2.17 Projekt 3.25- Uppdatering av Utskottsloggor 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 1 september och slutdatumet 30 september. 
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Till 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 15 september och slutdatumet 15 oktober. 

 

1.2.18 Projekt 3.26- Kommunikationsmedel 
 

Ändras från 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 1 september och slutdatumet 1 december 2022. 

Till 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 15 september och slutdatumet 15 december. 

 

 

1.2.19 Projekt 3.27- Inloggningsportal 
 

Ändras Från 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 1 september och slutdatumet 1 september 2025. 

Till 

När? 
Höstterminen 2024, med startdatumet 15 september och slutdatumet 15 september 2025 
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1.3 Reglementesändring SAB 

Bakgrund 

Senior Advisory Board (SAB) består av ett antal ledamöter med blandad erfarenhet från 
sektionsarbete och andra relevanta engagemang. Deras syfte är att agera rådgivare till 
styrelsen samt utskotten. Föregående verksamhetsår uppdagades ett gap mellan styrelsens 
förväntningarna på SAB och det arbete SAB utförde. Engagemanget bland ledamöterna i 
SAB var lägre än förväntat. Ett bidrag till detta gap mellan förväntning och utfall kan ha 
varit otydlighet i reglementet för SAB. Sektionsordförande tog fram ett förslag på 
förändring i reglementet och framförde detta till Ordförande för SAB för diskussion vilket 
mynnade ut i denna proposition.  

Syftet med denna proposition är därmed att skapa ett förtydligande på vad som krävs av en SAB-ledamot 
genom en ändring i reglementet. 

Förslag 

Nedan presenteras den reglementesändring styrelsen föreslår sektionsmötet att godkänna. 

Stadge-/reglementesändringar/övrigt 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande reglementesändring. 

Från 

§ 3:1 Reglemente för Senior Advisory Board 

Det åligger Senior Advisory Board: 

• Att på utskotts och/eller styrelsens inbjudan ställa upp på att diskutera frågor där 
deras kompetens och erfarenhet behövs. 

• Att vara insatt i Sektionens verksamhet genom att vara representerade på 
styrelsens kvartalsmöten samt sektionsmöten. 

• Att arbeta för långsiktiga frågor och stödja Sektionens arbete så att det 
sammanfaller med Sektionens långsiktiga mål. 
  

Till 

§ 3:1 Reglemente för Senior Advisory Board 

Det åligger Senior Advisory Board: 

• Att på utskotts och/eller styrelsens inbjudan ställa upp på att diskutera frågor där 
deras kompetens och erfarenhet behövs. 

• Att vara insatt i Sektionens verksamhet genom att vara representerade med minst 
två ledamöter på styrelsens kvartals- samt sektionsmöten. Varav varje ledamot 
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skall ha deltagit på minst ett kvartals- samt ett sektionsmöte under 
mandatperioden. 

• Att arbeta för långsiktiga frågor och stödja Sektionens arbete så att det 
sammanfaller med Sektionens långsiktiga mål. 

 

 

1.4 Policy 

 

1.4.1 Policy för PR-utskottet 
 

1.4.1.1 PR-Utskottet 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy PR-utskottet har därför 
tagits fram med syfte att skapa rutiner inom PR-utskottet. Det har specificerats vad 
utskottet skall göra samt hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper 
vid överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad 
som förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som 
saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom PR-utskottet genom användandet 
av policyn PR-utskottet. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för PR-utskottet har skapat för policyn PR-

utskottet. 

Policy – PR-utskottet 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.1.2 Evenemangspublicering 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Evenemangspublicering 
har därför tagits fram med syfte att förtydliga hur Facebook-evenemang intresseanmäls 
inom I-sektionen. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid överlämning och ger en 
kontinuitet i arbetet inom utskottet.  

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för PR-utskottet har skapat för policyn 

Evenemangspublicering. 

Policy - Evenemangspublicering 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.1.3 Sektionskameran 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Sektionskameran har 
därför tagits fram med syfte att säkerställa att användandet av sektionskameran sker på ett 
sätt som inte förkortar dess livslängd. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid överlämning 
och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet.  

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för PR-utskottet har skapat för policyn 

Sektionskameran. 

Policy - Sektionskameran 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.2 Policy för I-drott 
 

1.4.2.1 I-drott 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy ”Policy angående I-drott” 
har därför tagits fram med syfte att skapa arbetsrutiner inom I-drott genom användandet 
av policyn ” Policy angående I-drott”. Det har specificerats vad utskottet skall göra samt 
hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid överlämning och ger en 
kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som förväntas av 
utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för I-drott har skapat för policyn ”Policy 

angående I-drott” 

Policy – Policy angående I-drott 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.3 Policy för Idesix 
 

1.4.3.1 Idesix 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy ”Policy angående Idesix” 
har därför tagits fram med syfte att skapa arbetsrutiner inom Idesix genom användandet 
av policyn ” Policy angående Idesix”. Det har specificerats vad utskottet skall göra samt 
hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid överlämning och ger en 
kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som förväntas av 
utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Idesix har skapat för policyn ”Policy 

angående Idesix” 
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Policy – Policy angående Idesix 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.3.2 Alkoholhantering 
 

Bakgrund 

Idesix är sektionens primära festutskott, tillika sexmästeri. Utskottet arrangerar evenemang 
som bland annat sittningar, pubrundor, Dodgeballen och andra former av evenemang där 
det ofta förekommer att deltagarna, såväl som arrangörerna förtär alkohol. Därför har 
policyn ”Policy angående Alkoholhantering av Idesix” upprättats av Idesix ordförande 
med bakgrund av att säkerhetsställa att brukandet av alkohol utförs på ett korrekt sätt. 
Policyn ”Policy angående Alkoholhantering av Idesix” tydliggör vad som förväntas av 
utskottsordförande samt utskottsmedlemmar när det kommer till användandet av alkohol, 
vilket är något som idag saknas.        

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Idesix har skapat för policyn ”Policy 

angående Alkoholhantering av Idesix” 

Policy – Policy angående Alkoholhantering av Idesix 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.4 Policy för ESTIEM 
 

1.4.4.1 ESTIEM 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy ”Policy angående 
ESTIEM” har därför tagits fram med syfte att skapa arbetsrutiner inom ESTIEM genom 
användandet av policyn ” Policy angående ESTIEM”. Det har specificerats vad utskottet 
skall göra samt hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid 
överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som 
förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för ESTIEM har skapat för policyn ”Policy 

angående ESTIEM” 
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Policy – Policy angående ESTIEM 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.5 Policy för Igloon 
 

1.4.5.1 Igloon 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy ”Policy angående Igloon” 
har därför tagits fram med syfte att skapa arbetsrutiner inom Igloon genom användandet 
av policyn ” Policy angående Igloon”. Det har specificerats vad utskottet skall göra samt 
hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid överlämning och ger en 
kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som förväntas av 
utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Igloon har skapat för policyn ”Policy 

angående Igloon” 

Policy – Policy angående Igloon 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.6 Policy för CaseGroup 
 

1.4.6.1 CaseGroup 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 

mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 

att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy CaseGroup har därför 

tagits fram med syfte att skapa rutiner inom CaseGroup. Det har specificerats vad utskottet 

skall göra samt hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid 

överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som 

förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom CaseGroup genom 

användandet av policyn CaseGroup. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för CaseGroup har skapat för policyn 

CaseGroup. 

Policy - CaseGroup 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.7 Policy för Programrådet 
 

1.4.7.1 Programrådet 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 

mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 

att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Programrådet har därför 

tagits fram med syfte att skapa rutiner inom Programrådet. Det har specificerats vad 

utskottet skall göra samt hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid 

överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som 

förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Programrådet genom 

användandet av policyn Programrådet. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Programrådet har skapat för policyn 

Programrådet. 

Policy - Programrådet 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.8 Policy för Alumniutskottet 
 

1.4.8.1 Alumniutskottet 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Alumniutskottet har därför 
tagits fram med syfte att skapa rutiner inom Alumni. Det har specificerats vad utskottet 
skall göra samt hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid 
överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som 
förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Alumniutskottet genom 
användandet av policyn Alumniutskottet. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Alumni har skapat för policyn 

Alumniutskottet. 

Policy - Alumniutskottet 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.8.2 Reseersättning 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Reseersättning har därför 
tagits fram med syfte att skapa rutiner inom Alumni för hur utbetalning av reseersättning 
till alumner skall ske. Det har specificerats vad utskottet skall göra samt på vilka premisser 
det skall ske. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid överlämning och tydliggör även vad 
som förväntas av utskottsordförande, vilket är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Alumni genom användandet av 
policyn Reseersättning. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Alumni har skapat för policyn 

reseersättning. 

Policy – Reseersättning 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.8.3 Alumner 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Alumner har därför tagits 
fram med syfte att skapa rutiner kring hantering av alumner i Alumniutskottet. Det har 
specificerats hur utskottet skall gå till väga för kontakt med alumner samt kring hur 
Sektionens alumngruppen på LinkedIn hanteras. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid 
överlämning och ger en professionellare kontakt med alumner. Detta tydliggör även vad 
som förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som 
saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Alumni genom användandet av 
policyn angående Alumner. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Alumni har skapat för policyn Alumner. 

Policy – Alumner 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.9 Policy för Arbetsmarknadsutskottet 
 

1.4.9.1 Arbetsmarknadsutskottet 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Arbetsmarknadsutskottet 
har därför tagits fram med syfte att skapa rutiner inom Arbetsmarknadsutskottet. Det har 
specificerats vad utskottet skall göra samt hur det skall ske. Det har även specificerats 
angående hur företagskontakt skall ske samt intern struktur inom utskottet. Skapandet av 
arbetsrutiner hjälper vid överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta 
tydliggör även vad som förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket 
är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Arbetsmarknadsutskottet genom 
användandet av policyn Arbetsmarknadsutskottet. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet har skapat för 

policyn Arbetsmarknadsutskottet. 

Policy - Arbetsmarknadsutskottet 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.9.2 Kataloger 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Kataloger har därför tagits 
fram med syfte att skapa rutiner inom Arbetsmarknadsutskottet angående 
Arbetsmarknads- samt Internshipkatalogen. Det har specificerats vad utskottet skall göra 
samt hur det skall vara utformat. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid överlämning och 
ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som förväntas av 
utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Arbetsmarknadsutskottet genom 
användandet av policyn Kataloger. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet har skapat för 

policyn Kataloger. 

Policy - Kataloger 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.10 Policy för Luleå Capital Management 
 

1.4.10.1 Luleå Capital Management 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Luleå Capital Management 
har därför tagits fram med syfte att skapa rutiner inom Luleå Capital Management, Det har 
specificerats vad utskottet skall göra samt hur det skall vara utformat. Det har även 
specificerats angående interna strukturer inom utskottet. Skapandet av arbetsrutiner 
hjälper vid överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör 
även vad som förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något 
som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Luleå Capital Management genom 
användandet av policyn Luleå Capital Management. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Luleå Capital Management har skapat för 

policyn Luleå Capital Management. 

Policy – Luleå Capital Management 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.10.2 Värdepappersinvesteringar 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Värdepappersinvesteringar 
har därför tagits fram med syfte att skapa rutiner inom Luleå Capital Management 
angående hur värdepappersinvesteringar skall ske. Det har specificerats vilka krav som 
finns samt produkter som utskottet får handla med. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid 
överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som 
förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Luleå Capital Management (genom 
användandet av policyn Värdepappersinvesteringar. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Luleå Capital Management har skapat för 

policyn Värdepappersinvesteringar. 

Policy – Värdepappersinvesteringar 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.4.10.3 Handel inom Luleå Capital Management 
 

Bakgrund 

I våras röstades en stadgeändring om användandet av policys igenom med syfte att skapa 
mer struktur inom Sektionen. Under sommaren har alla utskottsordföranden arbetat med 
att skapa policys för arbetsrutiner samt krav på utskottet. Policy Handel inom Luleå Capital 
Management har därför tagits fram med syfte att skapa rutiner inom Luleå Capital 
Management angående hur handel med värdepapper skall ske. Det har specificerats vad 
utskottet skall göra samt hur det skall genomföras. Skapandet av arbetsrutiner hjälper vid 
överlämning och ger en kontinuitet i arbetet inom utskottet. Detta tydliggör även vad som 
förväntas av utskottsordförande samt utskottsmedlemmar, vilket är något som saknats. 

Syftet med denna proposition är därmed att skapa arbetsrutiner inom Luleå Capital Management (skriv 
vilket utskott) genom användandet av policyn Handel inom Luleå Capital Management. 

Förslag 

Nedan presenteras det förslag Ordförande för Luleå Capital Management har skapat för 

policyn Handel inom Luleå Capital Management 

Policy – Luleå Capital Management 

Sektionsstyrelsen yrkar på att sektionsmötet bifaller följande policy. 
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1.5 Investeringssumma Luleå Capital Management 

 

Bakgrund 

Under föregående sektionsmöte röstades det igenom att Luleå Capital Management ska få 
tillgång till delar av Sektionens kapital för att investera till framtida bruk. Enligt stadgar ska 
det under Sektionsmöte 1 röstas igenom en summa som anses vara rimlig att tillföra Luleå 
Capital Managements portfölj. 

Förslag 

Sektionsstyrelsen yrkar på att tillföra ett kapital på 13 827:- till Luleå Capital Management 
där      3 827:- är det öronmärkta belopp Sektionen fick i bidrag under Sektionsmöte 4 och 
10 000:- är den summa Sektionsstyrelsen anser vara rimlig att tillföra med avseende på 
Sektionens ekonomiska situation och andra utomstående omständigheter. 
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2. Motioner 

2.1 BryggerIet 

Bakgrund 

Sedan ca ett år tillbaka har det funnits en projektgrupp vid namn BryggerIet som nu känner 
sig redo att bli ett utskott med mål att höja sektionsnyttan för deras medstudenter på 
programmet. Under året har mycket skett, finansiering löstes från Teknologkåren och flera 
batchar av öl har producerats vilket har varit väldigt lärorikt och roligt för dess medlemmar. 
Idag har utskottet gått från dess tre ambitiösa grundare till dagens sex, innefattande 
studenter från årskurs 4 och 3.  

Nu blickar dagens projektgrupp framåt på vad som kommer ta BryggerIet till nästa nivå. 
Att ha förmågan att kunna upprätta en budget åt BryggerIet hade förenklat dagens 
verksamhet och säkerställt att verksamheten lever vidare efter att dagens studenter lämnar 
universitetet. Men, vad kan göra med dessa möjligheter i form av studentnytta? 

• Sprida kunskapen om öl och dess tillverkning. 

• Ge studenter möjlig att navigera olika sorters öl. 

• Upprätta ett nytt evenemang kallat Oktoberfest.  

• Nya möjligheter till evenemang för programstudenter. 

• Ölprovningsevent med lokala bryggerier till reducerat pris. 

Förslag 

Stadgeändring rörande stadgeändring att lägga till Bryggeriet under 7.1 i stadgarna.  

Reglemente- Främja kunskap om ölbryggning.  

2.1.1 Stadgeändring BryggerIet 
 

Ändra från 

§ 7:1 Definition  Sektionens utskott utgörs av: 

a) Alumniutskottet 
b )Arbetsmarknadsutskottet 
c) Idesix 
d )Igloon 
e) CaseGroup 
f) PR-utskottet 
g) Programrådet 
h )Luleå Capital Management 
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i) I-drott 
k) ESTIEM 

 

Till 

§ 7:1 Definition  Sektionens utskott utgörs av: 

a) Alumniutskottet 
b )Arbetsmarknadsutskottet 
c) Idesix 
d )Igloon 
e) CaseGroup 
f) PR-utskottet 
g) Programrådet 
h )Luleå Capital Management 
i) I-drott 
k) ESTIEM 
l) BryggerIet 

 

2.1.2 Motionssvar till BryggerIet 
 

Sektionsstyrelsen ställer sig positiva till att BryggerIet är redo att ta steget från 
projektgrupp till utskott, vilket även är något sektionsstyrelsen håller med om. De har 
uppvisat ett engagemang och plan för BryggerIet. Därför rekommenderar 
sektionsstyrelsen att godkänna den föreslagna stadgeändringen. Däremot anser inte 
sektionsstyrelsen att det finns tillräckligt underlag för en reglementesändring i motionen. 
Ett förtydligande kring vad reglementesändringen skall innehålla behövs för att 
sektionsstyrelsen skall rekommendera ändringen.  

Sektionsstyrelsen rekommenderar sektionsmötet att godkänna ändring av §7.1 I 
stadgarna. Sektionsstyrelsen rekommenderar sektionsmötet att avslå ändringen av 
reglementet.  

Luleå, 22 september 2020 
Sektionsstyrelsen 2020/2021 
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3. Valberedningens nomineringar 

3.1 Nominering av Kårfullmäktige 

Nomineringen presenteras under Sektionsmötet. 

3.2 Nominering av Kårfullmäktige 

Nomineringen presenteras under Sektionsmötet. 

3.3 Nominering av Kårfullmäktige 

Nomineringen presenteras under Sektionsmötet. 

3.4 Nominering av Suppleant till Kårfullmäktige 

Nomineringen presenteras under Sektionsmötet. 

3.5 Nominering av Externrevisor 

Nomineringen presenteras under Sektionsmötet. 

3.6 Nominering av Ordförande för Valberedningen 

Nomineringen presenteras under Sektionsmötet. 
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4. Resultatrapport Sektionen för Industriell ekonomi 
2019-2020 
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5. Balansrapport Sektionen för Industriell ekonomi 
2019-2020  
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6. Revisionsberättelse 
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