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1. Propositioner  

1.1 Policy Långsiktigt sparande 

 

http://www.i-sektionen.se/


         Sektionsmöte 3   

       2021-03-09  
 

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

3(16)  

 

http://www.i-sektionen.se/


         Sektionsmöte 3   

       2021-03-09  
 

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

4(16)  

 

http://www.i-sektionen.se/


         Sektionsmöte 3   

       2021-03-09  
 

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

5(16)  

 

1.2 Policy Beslutsprocesser 
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1.3 Avskaffande av utskottspolicys 
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1.4 Stadgeändring Presidiet 
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1.5 Reglementesändring Ordförande 
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2. Valberedningens nomineringar 

2.1 Nominering av Ordförande 

Valberedningen föreslår Oskar Johansson till Ordförande under mandatperioden 

1 juli 2021 - 30 juni 2022 

med följande motivering: 

Oskar Johansson, I3, är en social och driven kille från Varberg. För tillfället är han 

engagerad i Luleå Capital Management som event och PR-ansvarig och i 180 degrees 

Consulting. Oskar har god inblick över hur sektionen arbetar och har en tydlig bild av 

hur han vill driva sektionen framåt. Vi tror att han kommer skapa en miljö inom 

sektionen där alla känner sig viktiga. Valberedningen anser att Oskars driv och tydliga 

mål av I-sektionens utveckling gör honom till en utmärkt kandidat för posten. 

2.2 Nominering av Vice Ordförande 

Valberedningen föreslår Johan Lückander till Vice Ordförande under mandatperioden 

1 juli 2021 - 30 juni 2022 

med följande motivering: 

Johan Lückander, I3, är en analytisk och driven kille från Helsingborg. I dagsläget är han 

medlem i Alumniutskottet men har även suttit som Vice ordförande i utskottet. Men nu 

http://www.i-sektionen.se/
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är han redo för nästa steg i sektionen. Johan vill arbeta för att styrelsen ska bli mer 

transparent mot sina medlemmar och strukturera posten så mer tid kan läggas på 

projektarbeten. Dessutom vill han arbeta för att äldre studenter ska få möjlighet att 

engagera sig i sektionen. Valberedningen anser att Johan har färdigheter och driv att föra 

sektionen framåt. 

2.3 Nominering av Näringslivsansvarig 

Valberedningen föreslår Robin Cording till Näringslivsansvarig under mandatperioden  

1 juli 2021 - 30 juni 2022 

med följande motivering: 

Robin Cording, I3, är en strukturerad och ambitiös kille från Ängelholm. Han har 

tidigare engagerat sig som Ordförande för Alumniutskottet och startat upp Skåne nation 

som har legat på is under några år. Robin vill öka studenters kontakt med näringslivet 

och få in företagskontakten mer inom utbildningen. Han har höga ambitioner för posten 

och tillsammans med utskotten vill han utveckla näringslivet. Därför anser vi i 

valberedningen att Robin är en värdig kandidat till posten som kan bidra med att 

vidareutveckla sektionen och är en passande medlem i styrelsen. 

2.4 Nominering av Utbildningsansvarig 

Valberedningen föreslår Hanna Sundling till utbildningsansvarig under mandatperioden 

1 juli 2021 – 30 juni 2022 

med följande motivering: 

Hanna Sundling, I2, är en strukturerad och positiv tjej från Boden. Hanna har förmågan 

att framföra åsikter och stå fast för sin sak. Som utbildningsansvarig är det viktigt att föra 

studenternas talan för att utveckla utbildningen. Vi i Valberedningen anser därav att 

Hanna besitter rätt egenskaper för att bidra till bästa möjliga studietid för I-sektionens 

studenter.   

2.5 Nominering av Kommunikationsansvarig 

Valberedningen föreslår Markus Jakobsen till Kommunikationsansvarig under 

mandatperioden 

1 juli 2021 - 30 juni 2022 

med följande motivering: 

Markus Jakobsen, I1, är en positiv och ambitiös kille från Solna. Just nu är han engagerad 

i PR-utskottet, basket och längdskidåkning på Stil. Som Kommunikationsansvarig vill 

Markus arbeta med mer samarbeten mellan utskotten och att sätta sektionsmedlemmarna 

i fokus. Han vill använda sig utav sektionens sociala medier för att engagera befintliga 

http://www.i-sektionen.se/


         Sektionsmöte 3   

       2021-03-09  
 

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

18(16)  

samt nya medlemmar. Vi i Valberedningen anser därav att Markus besitter rätt 

erfarenheter och egenskaper för att driva sektionen i en ny riktning.   

2.6 Nominering av Socialt ansvarig 

Valberedningen föreslår att lämna posten vakant. 

2.7 Nominering av Administratör 

Valberedningen föreslår att lämna posten vakant. 

2.8 Nominering av Ekonomiansvarig 

Valberedningen föreslår att lämna posten vakant. 
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