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Märta Ransjö Zander             Emma Evergren    
Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
 
 
       

Olivia Svensson          Isak Jonasson 
Justerare         Justerare 
 
    
 
 
§ 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. Val av protokolljusterare  utse Olivia Svensson och Isak 

Jonasson till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Hanna Sundling, Oskar Johansson, 

Markus Jakobsén och Robin Cording 
ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   
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med utskickat förslag 
 
7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

§ 2.  Beslut 
 

1. Isak Jonasson 
yrkar 

att Köpa in pris till Årets I:are till ett värde av 3000kr 
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att Köpa in pris till Årets I:are till ett värde av 3000kr 
 

2. Isak Jonasson 
yrkar 

att Förnya LEI-koden till en summa av 2250kr med en avskrivningsperiod på tre år  
 

Sektionsstyrelsen beslutar  
att Förnya LEI-koden till en summa av 2250kr med en avskrivningsperiod på tre år 
   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Budget 
Diskussion fördes kring hur vi skulle göra med överskott som kommer komma in 
från sponsring. Under året har vi hållit hårt i pengarna eftersom det varit oklart om 
vi skulle få någon sponsring men nu när vi fått det bekräftat vill vi att det ska gå 
tillbaka till medlemmarna. Vi kom fram till att vi ska diskutera med utskotten om det 
är någon investering de vill göra som gynnar många medlemmar. Sedan ska alla i 
styrelsen fundera på vad vi kan göra för pengarna och fortsätta diskussionen nästa 
vecka.  

 
2. SM4 

Märta gav information till nya styrelsen om hur sektionsmötet kommer gå till.  
 

3. Verksamhetsplan UO 
Utskottsordföranden informerade om att deras utskott uppskattade mallen för 
verksamhetsplanen som styrelsen gjort. Sedan bestämde vi att nya styrelsen ska 
planera en inspark för nya utskottsordföranden.  
 

4. Tentabank 
Olivia och Jenny undrade om det skulle behöva göras reglementesändringar 
angående tentabanken. Vi kom fram till att det inte behöver göras i dagsläget men 
kan skapas i framtiden vid eventuellt behov. 
 

5. Hemsidan 
Emma undrade hur vi ska organisera upp projektet med att uppdatera hemsidan. 
Olivia ska höra med den som uppdaterade sidan sist och ska sedan återkoppla till 
Emma. Planen är att hemsidan ska uppdateras innan sommaren.  
 

6. Mejladresser 
Hugo undrade om LCM kunde få fler e-postadresser. De ska kontakta Emma så 
löser hon det. 
 



Protokoll 2021-04-13 

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

7. Musikhjälpen 
Det är många av aktiviteterna som inte har blivit av än. Hugo ska föra vidare till 
Alumni att de ska höra med de som auktionerade ut hur det går. 

 
§ 4.  Övriga frågor 
 

1. LCM 
LCM undrade om vi kunde köpa in kepsarna som profilprodukt. Vi hade en del 
diskussioner men kom fram till att vi vill ha mer information om hur intresset ser ut 
innan vi tar något beslut. De kom också med förslaget att studenter ska städa upp 
våra bostadsområden för att få in mer intäkter till sektionen. Hugo ska kolla med 
LCM om de kan få fram mer information kring detta. 
 

2. Välmåendeenkäten 
Det står lite still med I-Sveriges gemensamma välmåendeenkät så Märta ska skriva 
till I-rådet för att pusha lite. Om inget sker ska vi göra en egen.  
 

3. Alkoholtillstånd studenternas hus 
Märta har fått en namninsamling skickad till henne där ordförande för sektionerna 
och ordförande för sektionslokalerna ska signera för att få alkoholtillstånd i 
efterfestlokalerna. Alla tyckte att hon skulle skriva på.   
 

 
Externrevisor 
  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Märta Ransjö Zander 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.04.20 kl. 18.00 på Zoom 

 
4. Mötets avslutande    Märta Ransjö Zander förklarar mötet  

avslutat 


