
 

  

Bilagesamling 

Sektionsmöte 2 

2020-11-25 Zoom 



     Sektionsmöte 2 
       2020-11-25 

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

1(20) 

 

Innehållsförteckning 

1. Motioner ................................................................................................................. 2 
1.1 Stadgeändring Brygger-I-et ...................................................................................... 2 

2. Propositioner ........................................................................................................... 4 
2.1 Brygger-I-et Budget .................................................................................................. 4 
2.2 Policy Sponsring Teknologkåren ............................................................................... 5 
2.3 Policy Projektledningsmall ...................................................................................... 10 
2.4 Policy Utvärdering av evenemang .......................................................................... 14 
2.5 Policy Utvärdering projekt ...................................................................................... 17 

3. Valberedningens nomineringar .............................................................................. 20 
3.1 Nominering av Kårfullmäktige ................................................................................ 20 
3.2 Nominering av Kårfullmäktige ................................................................................ 20 
3.3 Nominering av Externrevisor .................................................................................. 20 
3.4 Nominering av Ordförande för valberedningen ..................................................... 20 

 

  



     Sektionsmöte 2 
       2020-11-25 

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

2(20) 

 

1. Motioner 
 

1.1 Stadgeändring Brygger-I-et 
 

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.  

1.1.1 Stadgeändring Brygger-I-et 
 

Ändra från 

§ 7:1 Definition  Sektionens utskott utgörs av: 

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

Till 

 

Enligt tilläggsyrkandet att skriva utskotten i bokstavsordning. 

 

1.1.2 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.  

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

Luleå, 22 september 2020 
Sektionsstyrelsen 2020/2021 
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2. Propositioner 
 

2.1 Brygger-I-et Budget 
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2.2 Policy Sponsring Teknologkåren 
 

 

Följande policy yrkar sektionsstyrelsen att sektionsmötet bifaller 
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2.3 Policy Projektledningsmall 
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2.4 Policy Utvärdering av evenemang 
 

 



     Sektionsmöte 2 
       2020-11-25 

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

15(20) 

 



     Sektionsmöte 2 
       2020-11-25 

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

16(20) 

 

  



     Sektionsmöte 2 
       2020-11-25 

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

17(20) 

 

2.5 Policy Utvärdering projekt 
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3. Valberedningens nomineringar 
 

3.1 Nominering av Kårfullmäktige-ledamot 
Nomineringen presenteras under sektionsmötet. 

3.2 Nominering av Kårfullmäktige-ledamot 
Nomineringen presenteras under sektionsmötet. 

3.3 Nominering av Externrevisor 
Nomineringen presenteras under sektionsmötet. 

3.4 Nominering av Ordförande för valberedningen  
Nomineringen presenteras under sektionsmötet. 
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