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Förord 
Under 365 dagar har Styrelsen 2019/2020 helhjärtat arbetat för I-sektionen och dess 
Sektionsmedlemmar. Med en salig blandning av vemod och glädje blickar vi tillbaka på 
Verksamhetsåret 2019/2020 som ett år präglat av glädje och utveckling, men även utmaningar. 
Styrelsen 19/20 påbörjade ett förbättringsarbete som ska driva I-sektionen framåt. Med den 
femåriga Handlingsplanen har en stabil grund skapats för att kunna utveckla I-sektionen och dess 
verksamhet framgent under flera år framöver.  

Vi vill tacka för ert förtroende och önskar I-sektionen all lycka i framtiden. 

Varma hälsningar, 

Styrelsen 2019/2020 

 

Innehållsförteckning 
Information ...................................................................................................... 1 

Vision ........................................................................................................................................................... 1 
Målsättning ................................................................................................................................................... 1 

Ord från Ordförande ....................................................................................... 2 
Styrelseledamöter .......................................................................................... 4 

Vice ordförande ............................................................................................................................................. 4 
Ekonomiansvarig ........................................................................................................................................... 4 
Administratör ................................................................................................................................................ 4 
Kommunikationsansvarig ............................................................................................................................... 5 
Näringslivsansvarig ........................................................................................................................................ 5 
Socialt ansvarig .............................................................................................................................................. 6 
Utbildningsansvarig ....................................................................................................................................... 6 

Aktiviteter ........................................................................................................ 7 
Tackfester ...................................................................................................................................................... 7 
Nolleperioden ................................................................................................................................................. 7 
Handlingsplan ............................................................................................................................................... 7 
Överlämning .................................................................................................................................................. 7 
Plussning ....................................................................................................................................................... 8 
Propositioner .................................................................................................................................................. 8 
U-konferens ................................................................................................................................................... 8 
Evenemang .................................................................................................................................................... 8 

Slutord ........................................................................................................... 10 
Organisation ................................................................................................. 12 

Styrelsen ...................................................................................................................................................... 13 
Utskott ........................................................................................................................................................ 17 
Projektgrupper ............................................................................................................................................. 22 
Externa organ ............................................................................................................................................. 22 

 

Styrelsen 2019/2020 



Verksamhetsberättelse 2019/2020 
 

 
 Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 

Styrelsen@I-sektionen.se, www.I-sektionen.se 1 

Information 
Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, fortsatt kallad I-sektionen, är en 
sektion under Teknologkåren och grundades våren 2003. I-sektionens medlemmar består utav 
studenter från civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi samt Öppen ingång. 

Målsättning 
I-sektionen ansvarar för studieövervakning för programmen Industriell ekonomi och Öppen 
ingång. Utöver denna verksamhet, anordnas det årligen studiesociala evenemang så som sittningar, 
pubar, frukostar och sportturneringar. Dessutom ger I-sektionen medlemmarna möjligheten att 
knyta kontakter inom näringslivet med hjälp av bland annat företagspresentationer, 
alumnföreläsningar, mentorskapsprogram och mycket mer. Därav är grundpelarna för I-sektionen: 

Arbetsmarknad 
Samtliga studenter ges möjlighet att integrera samt bygga relationer med attraktiva arbetsgivare 
inom varierande branscher och nationaliteter, för att uppnå en perfekt matchning mellan student 
och företag. Sektionen för Industriell ekonomi skall vara det givna förstahandsvalet för företag 
och alumner att knyta långsiktiga relationer med.  

Utbildning 
Med 100% nöjda studenter och stark anknytning till forskning samt näringsliv ska alla studenter, 
oavsett förutsättning, kunna nå sina ambitioner. Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid 
Luleå tekniska universitet skall vara den bästa i sitt slag.  

Studentliv 
Sektionen för Industriell ekonomi är en aktiv och närvarande del av studentlivet som tillhandahåller 
en bred variation av evenemang som tilltalar och är öppna för alla. I en studentmiljö av världsklass 
erbjuds en innehållsrik studietid präglad av öppenhet och gemenskap.   

Vision 
Programmet Industriell ekonomi vid Luleå tekniska 
universitet erbjuder en studieupplevelse i världsklass.  
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Ord från Ordförande 
Ett år, 52 veckor, 365 dagar, 8760 timmar, 525 600 minuter, 31 536 000 sekunder; ett år har passerat. 
Under Sektionsmöte 3 i mars 2019 fanns en vision om vad jag ville åstadkomma med året. En vision 
som mynnade ut i en Verksamhetsplan. Men denna plan var inaktuell efter redan ett par veckor. 
Målet med året blev därför att skapa en struktur, kontinuitet mellan olika verksamhetsår samt att 
upprätthålla kvalité före kvantitet.  

Året påbörjades med en hektisk Nolleperiod, men utfallet var lyckat och ett nytt rekord slogs 
gällande antalet ansökningar till I-sektionens rekryteringsprocess. På grund av en hög 
arbetsbelastning under Nolleperioden blev gruppdynamiken något ansträngd i Styrelsen, men 
skapade å andra sidan förutsättningar för att bedriva ett effektivt utvecklingsarbete i slutändan. En 
intensiv höst resulterade i att Socialt ansvarig valde att avgå från sin post. Efter ett par veckor 
tillsattes en tillförordnad Socialt ansvarig. Denne blev senare invald under Sektionsmöte 3. 

Under året gav I-konferenserna, i Luleå HT19 samt Linköping VT20, goda insikter om hur 
I-sektionen skall bedriva dess fortsätta verksamhet. Med hjälp av dessa insikter, kunde en plan 
upprättas i november 2019 om vad som behövde genomföras under de kommande sju månaderna. 
Planen resulterade i att ett antal propositioner skrevs samt presenterades för medlemmarna under 
Sektionsmöte 3 och 4. En av dessa propositioner är I-sektionens nya grundsten; Handlingsplanen. 
En femårig plan som revideras årligen av sittande Styrelse under Sektionsmöte 4 samt den nyinvalda 
Styrelsen under Årsmötet. 

Under våren 2020 vändes världen upp och ner. COVID-19 tog världen med storm och utvecklades 
till en pandemi – något som vi lever med än idag. I mars blev det påtagligt och I-sektionens 
medlemmar informerades dels via Sektionsmöte 3 samt genom att ett brev publicerades på 
I-sektionens Facebooksida. Distansundervisning var ett faktum och I-sektionens verksamhet ställde 
om från fysisk till digital. Samtliga Styrelsemöten hölls via Zoom, I-sektionens första digitala 
Sektionsmöte anordnades och Styrelsens åtaganden kring skapandet av Handlingsplanen blev ett 
lyckat projekt. Dessutom anordnades samtliga Överlämningspass digitalt till både den nyinvalda 
Styrelsen samt till de nya Utskottsordförandena.  

 
Ett krävande år för oss alla, men jag vill rikta ett stort tack till min Styrelse, framför allt Alfred Berg. 
Därtill vill jag tacka Utskottsordföranden för ert ihärdiga engagemang och ett stort tack till era 
respektive Utskottsmedlemmar. Valberedning, Senior Advisory Board, Projektgrupper, Revisorer 
och ni som representerar I-sektionen i Kårfullmäktige, tack för den tid ni lägger ner. Sist men inte 
minst, tack till alla våra medlemmar, tack till ni studenter som deltar på våra evenemang och alla 
övriga parter som I-sektionen samarbetar med. Utan er hade I-sektionen inte varit det den är idag. 
Tack! 

Till min efterträdare Märta Ransjö Zander samt efterkommande efterträdare vill jag skicka med att 
Rom inte byggdes på en dag. Tänk över de beslut som tas och glöm inte bort att ett år går fort förbi. 
Ta vara på tiden och glöm inte bort er egen vision.   

 

Mäktiga hälsningar, 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sebastian Nylén 
Ordförande 
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Styrelseledamöter 
Under följande avsnitt presenterar respektive Styrelseledamot följande punkter i flytande text; 
genomfört arbete, uppnådd måluppfyllelse, avsaknad av måluppfyllelse och anledning till detta samt 
fokusområde inför nästkommande år.  

Vice ordförande 
Alfred Berg 
Under verksamhetsår har jag arbetat med att utveckla rollen som Vice ordförande, det arbetet som 
genomförts är en utveckling gällande sponsringsansökningar och den kontinuerliga kontakten med 
TKL och ETS. Vidare har ett arbete med de personliga samtalen inom styrelsen inletts, detta för att 
säkerställa att den personliga utvecklingen återfinns. Samarbetet med ABF har också säkerställts 
under verksamhetsåret 19/20. 

Gällande måluppfyllelsen säkerställdes det under hösten 2019 att konceptet personliga samtal 
utvecklades. Lathundar för I-sektionens sponsringsansökningar togs även fram och 
implementerades inom organisationen. Jag deltog även i framtagandet av hur ett projekt skall 
genomföras med hjälp av I-sektionens PDSA-cykel. 

Avsaknaden i måluppfyllelse gäller i frågan delta i projektteamet som skall utveckla 
Näringslivsdagen, detta då utskotten kopplade till Näringslivet tog ansvar för detta projekt. 
Avsaknaden återfinns även för kartläggningen av I-sektionens aktiva medlemmar och hur vi skall 
öka engagemanget bland de äldre studenterna. Dock är detta något som behandlas i 
Handlingsplanen som Styrelsen har utvecklat, vilket betyder att målet kommer att behandlas i 
framtiden. 

Fokusområdet som nästkommande Vice ordförande skall arbeta vidare med är hur I-sektionen kan 
utveckla sponsringsansökningarna ytterligare, för att undvika onödiga missuppfattningar och 
dubbelarbete. Det bör även ligga ett stort fokus på hur projekten kopplade till Handlingsplanen 
skall genomföras. Mitt tips och råd är att använda sig av de verktyg som Styrelsen har utvecklat för 
att skapa en kontinuitet samt se till att allt dokumenteras för nästkommande år.   

Ekonomiansvarig 
Ebba Knutsson 
Under verksamhetsåret har en kontinuerlig bokföring, fakturering och utbetalningar skett i enlighet 
med budget, men även i samhörighet med styrelsebeslut. På uppdrag av sektionsmötet har ett större 
projekt med Luleå Capital Management drivits. Med grund av en motion på Sektionsmöte 2 
skapades en projektgrupp som gemensamt kom fram till hur utskottets verksamhet kunde 

vidareutvecklas. Detta mynnade vidare ut i en proposition som röstades igenom och innebär att 
utskottet skall få möjlighet att utföra värdepappershandel.  

Sektionen utförde även en egen avskedsbankett för I-femmorna, Avfrostningen, på hösten. Vilket 
blev ett stort och uppskattat event och för rollen som Ekonomiansvarig var detta ett mycket stort 
event med mycket tillhörande. Vidare upptäcktes det att de bokförda medlen för sektionens 
bankkonton ej stämde med de verkliga bankkontona. Detta resulterade i att styrelsen tog beslut om 
att rätta bokförda medel efter det verkliga samt informera sektionsmedlemmarna om händelsen på 
Sektionsmöte 4.  

Vad gäller avsaknad av måluppfyllelse visade det sig snabbt under året att det krävdes mer arbete 
och struktur för att utföra en del av de uppsatta målen. Dessa har inarbetats i handlingsplanen som 
projekt som, där bland mallar för struktur och kommunikation. Ansökan om deklarationsfrihet 
krävde en större mängd dokumentation från sektionen, detta innefattade även dokument vars 
validitet påverkas av de fel i bokföringen som upptäcktes.  

Framtida Ekonomiansvarig bör ha en god grund för att kunna arbeta mot bättre kommunikationen 
samt ökad transparensen inom sektionen. Med flera projekt i handlingsplanen kommer rollen samt 
sektionens ekonomiarbete att aktivt utvecklas framåt. Inför verksamhetsåret 20/21 kommer Luleå 
Capital Managements nya verksamhet påbörjas och detta kommer kräva nya rutiner.  

Administratör 
Lynn Johansson 
Under verksamhetsåret har jag kontinuerligt arbetat med de administrativa arbetsuppgifterna 
kopplade till posten. Jag har ansvarat för att föra protokoll vid samtliga möten och vidare har jag 
haft övergripande ansvar för sektionens kalender samt lokalbokningar. Jag har agerat som 
sektionens studerande skyddsombud (SSO) samt ansvarat för sektionens välmående- och 
välgörenhetsarbete. Utifrån arbetet med handlingsplanen har jag uppmärksammat problematiken 
kring sektionens avsaknad av en strategisk målbild för sektionens välmåendearbete.  

Gällande måluppfyllelse har jag tillsammans med Alumniutskottet samt Idesix utvecklat 
välgörenhetsprojektet Musikhjälpen och för första gången anordnat en sittning i förmån för 
Musikhjälpen. Ytterligare har en workshop anordnats för samtliga sektionsengagerade för att 
uppmärksamma sektionens arbete med Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML). 
Välmående-enkäten 2020 har granskats utförligt för att lägga en bättre grund till nästa års workshop.  

Avsaknaden av måluppfyllelse finns främst gällande mitt mål att anordna minst en föreläsning för 
sektionens medlemmar som uppmärksammar psykisk ohälsa. Detta på grund av att ett samarbete 
med Teknologkåren påbörjades gällande den psykiska ohälsan vid universitetet. Tyvärr hann inte 
samarbetet utvecklas så långt under verksamhetsåret som jag initialt hade önskat och därför finns 
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avsaknad av måluppfyllelse. Ytterligare finns avsaknad av måluppfyllelse gällande besök av samtliga 
utskott på grund av tidsbrist.  

Det största fokusområdet för Administratören under nästkommande verksamhetsår kommer att 
vara att omstrukturera sektionens välmåendearbete tillsammans med de andra styrelseledamöterna. 
Ytterligare ett fokusområde för Administratören nästa år kommer vara att upprätta en tydlig 
filstruktur. Detta då det i dagsläget finns stor avsaknad av filstruktur inom sektionen vilket är ett 
hinder i den dagliga verksamheten för sektionen i dess helhet.  

Kommunikationsansvarig 
Hanna Gertsson 
Under verksamhetsår 2019/2020 har jag lagt störst fokus på att lägga en grund för nästkommande 
Kommunikationsansvarig. Dels för att det är en relativt ny post samt att föregående år satt 
kommunikationsansvarig även som utskottsordförande för PR-utksottet. Därav har framtagandet 
av handlingsplanen lagt en viktig grund för kommande verksamhetsår. Vidare har jag tagit fram ett 
standardiserat arbetssätt för hur den interna samt externa marknadsföringen bör gå till för de sociala 
medierna. Andra genomförda arbeten har varit att skapa en strategi vid inköp av sektionskläder ”i 
samråd med Companyline”. Även tagit fram mallar för sektionens rekryteringsperiod och ett nytt 
sätt att genomföra mejlutskick på. 

Vad gäller måluppfyllelsen har de flesta målen uppnåtts, dock har det även tillkommit mycket annat 
på vägen som jag inte hade räknat med i början av verksamhetsåret. Ett av målen var att skapa en 
organiserad process för hur den interna samt externa marknadsföringen bör genomföras. Mycket 
av tiden gick åt till att strukturera och organisera för att öka tillgängligheten av sektionens mallar 
och material. Ett nytt sätt att hantera mejlutskick för sektionen arbetades det också fram vilket har 
underlättat vid utskick från företag gällande internship, sommarjobb och examensarbeten. 

Något som inte uppnåddes var att ta fram en I-karta som nya medlemmar skulle få tillgång till i 
samråd med Nolle-perioden. I-kartan har tidigare inom I-sektionen men av någon anledning glömts 
bort. Syftet med I-kartan var att studenter skulle få information om vilka företag som erbjöd 
studentrabatter samt hitta vart butikerna återfinns i Luleå, detta skulle tas fram i samråd med 
Näringslivsansvarig. Ett annat mål som tyvärr inte uppnåddes var att ta fram arbetsinstruktioner till 
hemsidan. Arbetsinstruktionerna skulle fungera som en manual över hemsidan som beskriver hur 
man lägger till och ändrar texterna som syns på hemsidan. Instruktionerna är viktiga att ta fram för 
att bibehålla kompetensen inom PR-utskottet samt för Kommunikationsansvarig som ansvarar för 
hemsidan. Detta är något som efterträdaren har erhållit information om. 

Inför nästkommande verksamhetsår bör fokusområdet ligga på rekrytering av nya medlemmar. Då 
samhället är i en speciell situation på grund av Covid-19 har LTU beslutat om att inskrivningen ska 
komma att ske digitalt och att Nolle-perioden eventuellt kommer att kortas ner eller skjutas på. Det 
är därför viktigt att nästkommande styrelse försöker tänka utanför boxen när det gäller rekrytering 
av nya medlemmar. Slutligen bör Kommunikationsansvarig i samråd med PR-utskottet arbeta fram 

en internpolicy för utskottet och likaså ett arbetssätt kring momentet fotografering, då det under 
det gångna verksamhetsåret utgjort ett problem.  

Näringslivsansvarig 
Max Broström 
Under mitt verksamhetsår som Näringlivsansvarig har jag arbetat mycket med kommunikationen 
samt uppstruktureringen av posten och de utskott som posten ansvarar för. En stor del av arbetet 
detta år har definierats av hur ansvarsområdena mellan utskott och styrelsepost skall se ut och 
därmed skapa en god grund för att förhindra att sektionen avstannar efter varje verksamhetsår. För 
att skapa en sektion som arbetar kontinuerligt på en årsöverskridande basis har stort fokus lagts på 
att upprätta mallar, internpolicys, överlämningsdokument och handlingsplan.  

Vad gäller måluppfyllelsen har de flesta av mina mål uppnåtts under verksamhetsåret. Däribland 
näringslivsdagen som utfördes tidigare i år med god feedback. Målet är att denna dag ska blomstra 
till något ännu större nästa år. I dagsläget var Näringslivsdagen en samling av näringslivsutskottens 
standardevenemang ihopsatta under en dag. Det som behövs till nästa år är något unikt för dagen 
som gör den till en speciell tillställning. Mitt mål gällande att upprätta en Internshipkatalog är 
uppstartat och tanken är att denna skall lanseras strax efter Nolle-perioden 2020. En projektgrupp 
skall även sättas upp för att kunna skapa en arbetsmarknadsmässa nästkommande år. U-konferenser 
har genomförts med feedback som tyder på att dessa varit väldigt uppskattade av 
utskottsordföranden. Därmed rekommenderas starkt att detta evenemang fortsätter att genomföras 
för att skapa en välgrundad överlämning och bevara effektiviteten inom sektionen. Tillsammans 
med Kommunikationsansvarig och Arbetsmarknadsutskottet har vi även tagit fram en ny 
arbetsmarkandskatalog som samlat alla evenemang och prisuppgifter vi erbjuder företag. Med hjälp 
av denna katalog är förhoppningen att företag börjar kontakta oss för de evenemang de själva är 
intresserade av. Jag satt även i projektgruppen för att göra det möjligt för Luleå Capital Management 
att bedriva sparande av sektionens medel i värdepapper. 

Det finns några mål som saknar måluppfyllelse till dels på grund av Covid-19 men jag har även 
märkt att andra vägar har behövts tas för att nå till dessa. Att skapa samarbetsavtal har visat sig 
svårare än förväntat och jag har därför förstått att andra vägar för detta måste utforskas. På grund 
av detta har jag under våren 2020 arbetat för att ge en effektivare och mer eftertraktad väg för 
samarbeten. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa nästkommande näringslivsansvarig att nå de mål 
jag inte lyckades nå.  

De fokusområden som kommer kräva mest engagemang för nästkommande Näringslivsansvarig är 
det fortsatta arbetet med att skapa en ny väg för samarbetsavtal med företag, en 
arbetsmarknadsmässa riktad mot Industriell ekonomi-studenter samt det fortsatta arbetet med den 
handlingsplan som satts upp under verksamhetsåret. Jag vill även ägna ett stort tack till de 
utskottsordföranden min post ansvarat för. Det är tack vare er som det varit möjligt att åstadkomma 
så pass mycket vi gjort detta år och sätta en fantastisk grund för nästkommande sektionsaktiva år 
framöver.  
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Socialt ansvarig 
Hugoh Nykander 
Då jag fick ta vid efter jul har jag främst fokuserat på att lära känna sektionen och bli bekant med 
dess verksamhet. Det arbete jag har genomfört är att strukturera det interna arbete som den Socialt 
ansvarige besitter men även definiera rollen för att kunna betona värdet. Slutligen deltog jag i arbetet 
med att äntligen få öppna vår efterlängtade sektionslokal Igloon! 

Jag anser att min måluppfyllelse varit god. Jag hade som mål innan jag antog rollen som Socialt 
ansvarig att bidra till struktur och att betona värdet av att ha en Socialt ansvarig, då jag upptäckte 
att detta saknades. Det mål jag är absolut stoltast över att vi lyckades med var att öppna Igloon igen. 

De mål jag känner att jag inte lyckades uppfylla är att jag inte lyckats följa upp respektive utskotts 
verksamhetsplaner. Anledningen till detta är att det projektet inte har blivit prioriterat av mig utan 
har hamnat vid sidan om den dagliga verksamheten.  

Ytterligare ett mål jag inte lyckats uppfylla är att hålla personliga samtal med respektive 
utskottsordförande. Anledningen till detta är att jag inte känt att det funnits någon efterfrågan hos 
de berörda. 

De tre största fokusområden för nästkommande Socialt ansvarig bör vara struktur, policys och 
utveckling av posten. Struktur genom att fortsätta arbeta med struktur kring den dagliga 
verksamheten. Försök att utveckla ett tydligt ramverk för den Socialt ansvarige, för att göra rollen 
mer effektiv i arbetet. Inom policys bör stort fokus läggas på tydlighet kring dessa men också 
implementeringen. Låt det ta tid och stressa inte, för att om vi gör det bra första gången behövs det 
inte göras igen. När det kommer till posten är den fortfarande ny och man har chansen att sätta sin 
prägel på den. Utnyttja det faktumet, gör det klokt och tänk långsiktigt. Den Socialt ansvarige har 
ett stort ansvar när det kommer till de event som sektionen producerar. Var innovativ och var inte 
rädd för att testa nya revolutionerande event. 

Utbildningsansvarig 
Josefine Blomqvist 
Under verksamhetsåret har jag arbetat med att definiera rollen som Utbildningsansvarig då det är 
en relativt ny post samtidigt som jag säkerställt ett kontinuerligt arbete med utbildningsbevakning. 
Vidare har även arbetet mellan Programansvarig, Utbildningsansvarig och Programrådet 
strukturerats upp. Ett samarbete med Teknologkåren upprättades, gällande verkandet för 
återinförandet av plussning. Slutligen har jag varit delaktig i framtagandet av handlingsplanen och 
sektionens kommande internpolicys. 

Gällande måluppfyllelsen säkerställdes under hösten 2019 att programrådet rekryterade två 
studenter från Öppen ingång samt två studenter från år 1 på Industriell ekonomi, vilket är kravet 
för att erhålla höstens sektionsbidrag från Teknologkåren. Vidare har en god relation och ett nära 

samarbete med I-programmets nya programansvarige skapats och därigenom möjliggjort 
strukturering av Utbildningsansvariges interna arbete.  

Avsaknaden av måluppfyllelse gäller i frågan angående återinförandet av plussning. Ett samarbete 
med Teknologkåren upprättades och påbörjades redan under läsperiod 1 men kommunikationens 
kontinuitet mellan berörda parter har tyvärr inte varit exemplarisk. Ett dokument upprättades dock, 
där samtliga sektioner tilldelades möjligheten att ge input i frågan som sedan skulle utgöra grunden 
vid revideringen av ”Studenters rättigheter och skyldigheter” under vårterminen 2020. Kort därefter 
aktualiserades dock distansundervisning på grund av Covid-19 och ärendet om plussning bordlades 
tillsvidare enligt Teknologkåren.  

Fokusområde inför nästkommande år är återigen plussningen. En grund har tagits fram men ett råd 
är att tillsätta en projektgrupp bestående av Utbildningsenhetens ordförande och 
utbildningsansvariga från samtliga sektioner. På detta sätt inkluderas alla och kommunikationen 
samt arbetet mellan berörda parter förenklas betydligt. Även svarsfrekvensen gällande 
kursutvärderingarna är något att arbeta vidare med. Någon form av incitamentsystem bör införas 
som säkerställer att studenter svarar på enkäterna.  
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Aktiviteter 
Tackfester 
Syfte 
Syftet med Tackfester är att styrelsen vill tacka resterande aktiva medlemmar inom Sektionen för 
Industriell ekonomi för att visa uppskattning samt tacksamhet för deras hårda arbete under 
verksamhetsåret. Dessa tackas genom att styrelsen anordnar tre gratis evenemang för samtliga 
sektionsaktiva medlemmar, vanligtvis placerade i september, december och maj månad.  

Resultat  
Resultatet av årets Tackfester är delvis positiva. Måluppfyllelse saknas delvis då endast två tackfester 
anordnats, Cykelfesten och Julfesten. Den tredje tackfesten uteblev med anledning av Covid-19. 
Ytterligare har de sektionsaktiva medlemmarna visat stor tacksamhet för de två evenemang som 
anordnats och är nöjda med utformningen och genomförandet av evenemangen.  

Rekommendation 
De rekommendationer som ges inför nästkommande år är att planera i god tid samt att ta fram 
rutiner och riktlinjer för hur evenemangen genomförs samt vad som behövs inhandlas för att kunna 
göra tydligare budgetunderlag i framtiden.  

Nolleperioden 
Syfte 
Syftet med Nolleperioden är att välkomna samtliga nya studenter inom programmen Industriell 
ekonomi samt Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet samt informera dessa om Sektionen för 
Industriell ekonomis verksamhet. 

Resultat  
Årets Nolleperiod resulterade i att många av de nya studenterna valde att söka sig till I-sektionens 
utskott samt kände sig välkomna in i studentlivet genom att delta på I-sektionens aktiviteter. 
Samtliga aktiviteter fick höga betyg vid utvärdering.  

Rekommendation 
De rekommendationer som ges är att fortsätta att skapa en god Nolleperiod där alla studenter kan 
känna sig välkomna och trygga med att vända sig till I-sektionen om problem uppstår. Vidare är 
Nolleperioden en väldigt hektisk period för styrelse samt utskottsordförande. Därför 
rekommenderas nästkommande år att planera i god tid vad som behövs göras. För samtligas 
välmående är det viktigt att ha öppen kommunikation samt ta hänsyn till eventuella omtentor under 

Nolleperioden. Det är viktigt att involvera utskottsordförande så mycket som möjligt för att 
underlätta den stundande rekryteringen.  

Handlingsplan 
Syfte 
Syftet med handlingsplanen var att konkretisera kort- och långsiktiga mål för Sektionen för 
Industriell ekonomis fortsatta verksamhet.  

Resultat  
Detta resulterade i att en omfattande handlingsplan togs fram där samtliga mål sattes på en fem års 
period och att riktlinjer för hur policys ska formuleras skrevs. 

Rekommendation 
De rekommendationer som ges är att fortsätta att iterera kring de mål som togs fram för att 
säkerhetsställa att dessa hålls aktuella men framförallt uppnås. Vidare så rekommenderas det att 
nästa gång ett sådant omfattande projekt skall genomföras, använd digitala verktyg för att sätta upp 
tydliga milstolpar och delmål. Genom att använda ett digitalt verktyg så kommer strukturen kring 
projektet bli betydligt tydligare samt att kvaliteten på projektet i sin helhet kommer förbättras. 

Överlämning 
Syfte 
Syftet för överlämningen är att ge nästa års styrelse de rätta förutsättningarna att kunna förvalta 
deras verksamhetsår på bästa vis. Samt att ge en överskådlig bild över vad som förväntas av den nya 
styrelsen. 

Resultat 
Överlämningen resulterade att i individuella överlämningspass med respektive styrelsemedlem samt 
gemensamma pass i hel grupp hölls, där den nya styrelsen fick information om vad som förväntas 
av dem. 

Rekommendation 
Den rekommendation som ges är att fortsätta utveckla överlämningspassen då de var mycket 
uppskattade. Vidare bör standarder upprättas kring dessa pass för att säkerhetsställa att ingen 
information missas. 
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Plussning 
Ett samarbete med teknologkåren gällande verkandet för återinförandet av plussning påbörjades 
under läsperiod 1. Ett dokument upprättades där samtliga sektioner gavs möjlighet att ge input i 
frågan som slutligen skulle utgöra grunden vid revideringen av ”Studenters rättigheter och 
skyldigheter” under vårterminen 2020. Kort därefter aktualiserades dock distansundervisning på 
grund av Covid-19 och ärendet angående plussning bordlades tillsvidare enligt Teknologkåren. En 
grund har dock arbetats fram men ett råd inför nästkommande verksamhetsår är att tillsätta en 
projektgrupp bestående av Utbildningsenhetens ordförande och utbildningsansvariga från samtliga 
sektioner. Detta för att inkludera alla och bibehålla god kontinuitet i kommunikationen.    

Propositioner 
Under verksamhetsåret har fyra propositioner arbetats fram. Propositionen om framtagandet av en 
handlingsplan, med syftet att stärka I-sektionen som organisation och säkerställa kontinuitet i det 
strategiska arbetet, presenterades och röstades igenom under både sektionsmöte 3 samt 
sektionsmöte 4. Själva handlingsplanen 20/21 till 24/25 presenterades samt röstades igenom som 
en proposition under sektionsmöte 4 med förbehållet att nästkommande verksamhetsårs styrelse 
ges möjlighet till revidering innan propositionen  återigen ska presenteras under sektionsmöte 1 år 
2020. Vidare framtogs även en proposition gällande införandet av policys som ett styrmedel inom 
I-sektionen, vilken presenterades och röstades igenom under sektionsmöte 3 samt sektionsmöte 4. 
Slutligen framtogs även en proposition av en projektgrupp bestående av Luleå Capital Management 
och styrelsen. Förslaget presenterades och röstades igenom under sektionsmöte 3 samt 
sektionsmöte 4 och resulterade i att Luleå Capital Management ges möjlighet att driva 
värdepappershandel inom givna ramar för sektionens räkning. 

 

U-konferens 
Syfte 
Syftet med U-konferensen är att tillsammans med alla utskott arbeta med kort- och långsiktiga 
frågor som berör samarbeten mellan utskotten samt Sektionen för Industriell ekonomi. 

Resultat 
Med hjälp av U-konferenserna har gruppdynamiken och kunskaps-delningen ökat inom sektionen. 
Styrelsen vet bättre vilka problem utskottsordföranden har haft, och utskottsordföranden har 
förstått att de kan ta hjälp av varandra vid de flesta problem.  

Rekommendation 
För att utveckla U-konferensen är det viktigt att lyssna på den feedback utskottsordförandena givit 
efter tidigare U-konferenser tidigare feedback finns i driven. Mer utbildning från externa aktörer 

bör undersökas. Detta för att skapa en unik upplevelse som endast fås om man tar på sig rollen som 
utskottsordförande.  

Evenemang 
Syfte 
Syftet med sektionens evenemang är att skapa en trygg plats för studenter att träffas och lära känna 
andra människor detta för att skapa ett komplett studentliv.  

Resultat 
Med hjälp av diverse evenemang har sektionen lyckats skapa en trygg plattform för 
kontaktbyggande, utveckling och rekreation samt hjälpt till att skapa ett komplett studentliv vid 
Luleå tekniska universitet. Evenemangen som sektionen håller idag har även gett reducerat psykisk 
ohälsa som förekommer på universitetet. 

Rekommendation 
För att utveckla de befintliga evenemangen är det viktigt att efter eventen skicka ut 
utvärderingsenkäter kring eventet och analysera resultatet. Även öka utbudet för olika evenemang 
så att alla studenter känner sig välkomna och att det finns något för alla. 
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Slutord 
Styrelsen 2019/2020 vill rikta ett stort tack till samtliga Sektionsengagerade inom I-sektionen. Den 
energi och glädje som ni delar med er utav är ovärderlig. Det är ni som är I-sektionen. Vi ser fram 
emot att fortsatt få följa er resa samt önskar Styrelsen 2020/2021 ett framgångsrikt år med nya 
utmaningar.  

 

Varma hälsningar, 

Styrelsen 2019/2020 

Luleå, 22 september 2020 

 

Alfred Berg 

Vice ordförande 
Styrelseledamot 

 

Ebba Knutsson 

Ekonomiansvarig 
Firmatecknare 

Från vänster: Max Broström, Josefine Blomquist, Hanna Gertsson, Sebastian Nylén, Lynn Johansson, Alfred Berg & Ebba Knutsson 

Frånvaro: Hugoh Nykander 

Styrelsen 2019/2020 

 

Lynn Johansson 

Administratör 
Styrelseledamot 

 

Max Broström 

Näringslivsansvarig 
Styrelseledamot 

 

Sebastian Nylén 

Ordförande 
Firmatecknare 

 

Hugoh Nykander 

Socialt ansvarig 
Styrelseledamot 

 

Josefine Blomqvist 

Utbildningsansvarig 
Styrelseledamot 

  

Hanna Gertsson 

Kommunikationsansvarig 
Styrelseledamot 
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Organisation 
Här presenteras I-sektionens organisationskarta. På nästkommande sidor presenteras de aktiva 
medlemmarna för Verksamhetsåret 2019/2020.  
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Styrelsen 
 

Ordförande 

 

 
 

Vice ordförande 

 

  

Sebastian Nylén Alfred Berg 
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Administratör 

 

 
 

Ekonomiansvarig 

 
  

Lynn Johansson Ebba Knutsson 
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Kommunikationsansvarig 

 

 
 

Näringslivsansansvarig 

 
  

Hanna Gertsson Max Broström 
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Socialt ansvarig 

 

 
 

Utbildningsansvarig 

 
  

Hugoh Nykander Josefine Blomqvist 
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Utskott 
 

Alumniutskottet 

 

 
 

Arbetsmarknadsutskottet 

 

  

Ordförande: Robin Cording 

Medlemmar: Johan Lückander, Hanna Olofsson, Selma Petterson, Fredrik Orheim, William Lönn, Hugo Eriksson, William Johansson, 
Emilia Friberg, Elias Kristensson, Anna Georgsson & John Olofsson 

Ordförande: Gabriel Rosengren 

Medlemmar: Marcus Skaric, Oliver Jonsson, William Eriksson, Tom Hyllienmark, Jens Holmström & Olle Frisk 
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CaseGroup 

 

 
 

ESTIEM 

 

  

Ordförande: Aisha Nur 

Medlemmar: Jonathan Lannerås, Alexander Zachrison, Samuel Wiklund, Viktor Smedberg, Emilia Saliba, Yasmin Affa, Nadhem Khalaf, 
Erik Fredriksson 

Ordförande: Isak Lindberg 

Medlemmar: Julia Wassberg, Sebastian Model, Albin Nordström, Edvin Wideström, William Olofsson, Simon Rönnegård, Johannes Åström 
& Martin Söderberg 
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Idesix 

 

 
 

I-drott 

 

  

Ordförande: Amadeus Ojala 

Medlemmar: Arvid Andersson, Axel Herner, Anton Börjesson, Alexander Selfors, Henrika Kostet & Sandra Malmgren Ulfström 

Ordförande: Fahim Mohammed 

Medlemmar: Adam Tollsten, Alexander Berglund, Oscar Sjöblad, Madina Mohidin, Maja Åsell, Lisa Viklund, Johannes Hetzl Svennsson, 
Shueyb Abshi Mohammed, Filip Tångring, Jesper Wilgren, Sigge Thorn, Ahin Mezuri & Gabriel Quispe. 
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Iglooutskottet 

 

 
 

Luleå Capital Management 

 

  

Ordförande: Antonia Jacobsson 

Medlemmar: Rebecka Nylén, Hanna Svensson, Beatrice Persson, Joel Laigar, Tilde Ljungström, Emil Bewig, William Eliasson, Carl Larsson, 
Alice Olsson, Daniel Källberg Jakob Karelid & 

Ordförande: Max Fahlström 

Medlemmar: Christoffer Segerdahl, Emil Larsson, Oscar Lagerqvist, Cecilia Sjöberg, Mattias Roos, Elias Back, Martin Berglund, Mattias 
Lindh, Anton Hurmavaara, Oskar Johansson, Jonathan Hedlund, Arvid Löfving, Tobias Darner, Viktor Haga, Axel Herner, Jonathan 
Lindberg, Johan Norlin, Samuel Lockman 
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PR-utskottet 

 

 
 

Programrådet 

 

  

Ordförande: Malin Norgren 

Medlemmar: Wilma Krutrök, Olivia Svensson, Joakim Lindström, Amanda Isaksson, Moa Eriksson, Jakob Eriksson, Josefin Odelstam, 
Jeffrey Anderson 

Ordförande: John Pettersson 

Medlemmar: Omar Ashrafi, Victor Billander, Bilal Firaax, Kristoffer Larsson, David Lavner, Rebecka Svensson & Klara Vestman 
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Projektgrupper 
I-konferens 
Jakob Karlelid (Projektledare) 

Cecilia Granberg 

David Lavner 

Brygger-I-et 
David Lavner (Projektledare) 

Oskar Andreasson 

Jakob Karlelid 

Gustav Wangsell 

 

 

Externa organ 
 

Valberedning 

 

  

Ordförande: Johan Lückander 

Medlemmar: Oscar Boström, Bilal Faarax, Leo Haglund, Martin Lantz & Olivia Svensson 
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Kårfullmäktige 

 

 
 

Senior Advisory Board 
Adam Nyström (Ordförande) 

Anton Blomquist 

Baran Calisir 

Eric Danielsson 

Cecilia Granberg 

Max Thormé 

Gustav Wangsell 

 

  

Ledamöter: Cecilia Granberg, Jakob Karlelid, David Lavner & Gustav Wangsell 

Suppleant: Alonso Brito 
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Internrevisor 

 

 
 

Externrevisor 

 

  

Isak Jonasson  Fadomo Hassan 
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