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

    
 
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Märta Ransjö Zander 
 
1. Mötets öppnande      
      Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Märta Ransjö Zander till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Emma Evergren till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Emil Larsson och Max Fahlström ges 

närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

 
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Investeringsstrategi, LCM 
Ordförande och Vice ordförande för LCM var med och informerade om deras 
investeringsstrategi. De berättade att det är en väldigt långsiktig strategi och att de 
kommer satsa på stora företag inom fastighetsbranschen.  

 
2. Diskussion alkohol och droger, alkohol och droger policy 

Emma och Emil vill diskutera alkohol och droger inför en policy som de ska skriva. 
Diskussion kring detta kommer ske under nästa styrelsemöte. 
 

3. Policys och projekt  
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Emilia informerar om att det finns en projektplan att följa. Hon undrar också hur det går 
med våra policys. De flesta har inte hunnit börja med sina policys och projekt än men 
ska börja inom snar framtid.  
 

4. Uppföljning kontakt av sökande till utskott 
En del hade inte blivit kontaktade av utskottsordföranden föregående vecka. Så Olivia 
undrade om alla har blivit det nu. Det är väldigt svårt att veta men troligtvis har alla blivit 
kontaktade. 
 

5. Samarbete med skolan 
Hugo presenterade en plan som är framtagen med Johan Frishammar. Det är en 
långsiktig plan som involverar samarbeten med företag. Tanken är att studenterna ska få 
bättre kontakt med företag under sin studietid och att kontakten ska förbättras för varje 
läsår.  
 

6. Hemsidan 
Företagssidan hade behövts uppdateras bland annat behövs ordförande för LCM läggas 
till under förtroendevalda poster. Vi diskuterade idéer kring ett nytt utskott eller 
undergrupp till PR som enbart fokuserar på hemsidan. Detta ligger dock långt fram. Tills 
vidare ska vi kolla igenom hemsidan när tid finns och notera om brister finns. Ett 
dokument ska skapas på Driven där man kan lägga in bristerna.  
 

7. Ö-fikat 
Öppen ingång har tagit in många fler studenter i år. På Ordfrad uppmanade de därför 
oss att fundera på nya idéer att marknadsföra Industriell ekonomi på. I vanliga fall 
brukar programrådet arrangera en Ö-fika men Jenny ska uppmana dem till att fundera på 
andra sätt att marknadsföra program på.  
 

8. Sammanställning av utvärdering Nolle-P 
Emilia har gått igenom svaren från utvärderingen som skickades ut efter Nolle-p. Det 
hade kommit in väldigt få svar. Till nästa år kan formuläret som skickades till nollorna 
förtydligas då många frågor missförstods. Överlag var det högt betyg från phösare och 
utskottsordföranden.  
 

9. Sektionskläder 
Olivia har haft möte med ett annat företag som vill göra våra sektionskläder. Hon har 
fått en offert därifrån som var billigare än fjolårets kläder men vi beslutade ändå om att 
hålla fast vid företaget som gjorde fjolårets kläder eftersom vi vet att deras kvalité är bra. 
Men vi kom fram till att vi borde beställa provtröjor från det nya företaget för att se om 
de håller samma kvalitét för ett eventuellt byte till nästa år. Vi kom även fram till att 
utskott ska, för egen finansiering få möjligheten att lägga till sin utskottslogga på ryggen.  
 
I år ska man få möjligheten att köpa hoodies med och utan dragkedja, t-shirts samt 
pikétröjor. På hoodien utan dragkedja ska texten ”Industriell ekonomi” stå ovanför 
”Luleå”. Olivia ska även fråga om det går att styra färgen på snörena som sitter i luvan.  
 
Vi kom in på diskussioner kring sponsrade kläder från företag till utskotten. Vi ansåg att 
inget utskott kan bli specifikt sponsrat av saker till utskottsmedlemmarna eftersom det 
inte gör medlemsnytta och därmed inte följer stadgarna. Däremot är sponsring som leder 
till sänkt biljettpris etc på evenemang är det välkommet eftersom det då gör 
medlemsnytta. Riktlinjer kring sponsringen ska tas upp under workshopen på torsdag.  
 
 

10. Utskottsfotografering 
Datum för utskottsfotagrafering ska bestämmas under PR:s nästa lunchmöte. 
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11. Ovveprovningsdag 

Den 30 september är det ovveprovningsdag i studenternas hus, där kan även vi sälja 
märken hela dagen. Information om ovveprovningsdagen ska läggas ut i nolle-
grupperna. 
 

12. Facebook Workspace 
Kåren har under möten med vissa styrelsemedlemmar introducerat Facebook 
Workspace och vill gå över till det från Slack. Vi är väldigt integrerade i Slack så vi 
kommer inte byta på ett bra tag.   
 

13. I-frukostar 
Det hade varit väldigt roligt att starta upp I-frukostar igen men för att kunna göra det 
krävs sponsring. Det hade varit väldigt bra om vi hittade något företag som vill vara på 
plats under I-frukosten och mingla. 
. 

14. Påminnelser till utskottsordföranden 
Märta berättar information som ska gå ut till utskottsordföranden.  
 

15. Cykelfesten 
Efter cykelfesten ska Märta försöka reservera en del platser på Stuk så att man kan gå dit 
när cykelfesten är över. 
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1. Career center 
Isak och Hugo berättar om deras möte med Career center. De har väldigt stor 
tillgång till alumner så i framtiden när vi behöver kontakta alumner kan vi vända oss 
till dem, de berättade även att de kunde sponsra en del resor för alumnerna i utbyte 
av att Career center får göra intervjuer. Career center har även tagit över LTUs 
instagram och om man vill vara ”student för en vecka” där ska man kontakta dem. 
De frågade också om I-sektionen vill synas på LTUs Instagram och det vill vi, Hugo 
ska ta hand om det.   

 
2. E-post 

Det finns fortfarande för många e-postkonton. Emma ska skicka ut de mejladresser 
som finns nu så ska alla gå igenom och se vilka som kan tas bort. Eftersom ARB vill 
skapa nya e-postkonton till deras nya utskottsmedlemmar nästa tisdagsmöte ska 
mejllistan gåtts igenom innan söndag.  
 

3. bryggerIet 
Emma berättade om motionen från bryggerIet eftersom vi ska göra ett motionssvar. 
Vi kom fram till att vi anser att deras stadgeändring ska bifallas men att 
reglementesändringen ska avslås eftersom den var otydlig. Märta ska skriva ett 
motionssvar.  

 
4. Idesix 

Utskottsordföranden undrade om de har inlogg till Martin och Servera, vilket de har. 
Emil ska uppmuntra honom att kontakta tidigare utskottsordförande för Idesix.  

 
5. kompensation TKL 

För några möten sedan diskuterade vi en miss som hade skett under nolle-p och att 
vi hade velat ha någon slags kompensation för det. Märta har inte tagit upp det på 
något möte och vi beslutade oss för att inte ta upp det heller.  
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6. Facebook medvetande 
Ettorna har inte så bra koll på att I-sektionen har facebook och instagram. Vi ska 
skicka med information om det i samband med utskicket om ovveprovning.  

 
7. Valberedning 

Olivia informerar om att det kommer lösa sig med KF.  
 
8. Datum kvartalsmöte 

Vi bytte datum på första kvartalsmötet från 12/11 till 11/11.  
 
9. SM1 

Vi ska ha genomgång om SM1 den 29/9 kl 13.00. Emma ska boka sal till det. Hugo, 
Isak och Olivia ansvarar för maten till SM1.   

 

 

§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.09.29 kl. 17.00 i A3001 

 
10. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


