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§ 1.  Formalia 

Föredragare: Oskar Johansson 
 
1. Mötets öppnande      
      Oskar Johansson förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Oskar Johansson till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Cecilia Schulz till 

mötessekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare  utse Johan Lückander och Elias 

Kristensen till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Alexander Neuberg ges närvaro-,  

förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
 



Protokoll 2021-10-05 

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 

info@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se 

7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  
handlingarna   

  
§ 2.  Beslut 
 

1. Johan Lückander  

yrkar  
 

att godkänna utlägg för lunchföreläsning med Alumni på 2500 kronor  

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna utlägg för lunchföreläsning med Alumni på 2500 kronor  
 

 
2. Johan Lückander  

yrkar  
 

att godkänna utlägg för lunchföreläsning med CaseGroup på 1646,95 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
att godkänna utlägg för lunchföreläsning med CaseGroup på 1646,95 

 
   

 
§ 3.  Diskussioner  

1. Rosa/blå loppet  
Under mötet diskuterades genomförandet av rosa/blå loppet. Ett lopp i välgörande 
syfte till cancerfonden. Johan skall höra med resterande sektioner på skolan och 
undersöka intresset att delta i arrangemanget. Trots andra sektioners eventuella 
intresse att delta beslutades det att I-sektionen kommer att arrangera loppet och ta 
hjälp med marknadsföringen. Cecilia och Jonathan tillsammans med ordförande för 
I-drott skall under kommande vecka inleda planeringen av loppet.  

 
2. I-konf 

Ytterligare en uppmaning om att färdigställa nulägesrapporterna gavs. Oskar delgav 
styrelsen ytterligare information gällande I-konfen däribland packlista samt 
transportdetaljer.  

 
3. U-konf 

Robin delgav en kort uppdatering gällande U-konf. Han berättade att i nuläget är 3 
föreläsare bokade inför konferensen där ämnen så som stress, 
verksamhetsutveckling och effektiva möten kommer att diskuteras. Resterande av 
konferansen kommer att fyllas med workshop, case och dylikt. Schemat finns att 
hitta på driven. 

 
4. Casebank 

Ordförande för CaseGroup framförde förslaget att för de pengarna som blev över 
under våren, investera i en casebank. Detta förslag har tidigare kommit men har inte 
genomförts då det inte funnits någon villig att driva projektet, detta är dock årets 
CaseGroup intresserade av. Ordförande uppmanas att kolla upp angående priser och 
därefter meddela detta till styrelsen för att slutligen kunna ta ett beslut. Hanna 
informerar CaseGroup om detta.  
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5. Åreresan  

Oskar har under veckan vart i kontakt med Alpina, där det sades att ett möte skall 
inbokas. Deltagande på mötet kommer förslagsvis vara 2-3 personer från styrelsen 
tillsammans med en från Idesix. Föreslagen tid är torsdag klockan 17.00.  
  

6. Kontaktlista sektionsengagerade 
Markus skall under veckan fixa en kontaktlista för sektionsengagerade. Denna skall då 
kommuniceras ut till UO för ifyllnad.  

 
7. Drive 

Utskottsansvariga uppmanas att se till att utskotten lägger upp dokument i driven även 
från tidigare år för att skapa en samlingsplats för dokumenten. Utskotten uppmanas 
att publicera så mycket som möjligt och själva skapa en tydlig struktur bland i deras 
utskottsmappar. 

§ 4.  Övriga frågor 

 
1. Sektionskläder 

Under onsdagen kommer det komma ut ett formulär för sektionskläderna på slack. 
Markus önskar då feedback från styrelsen så att dokumentet kan publiceras för 
resten av sektionen under kommande dagar. 
 

2. Högtalare  
Information skall komma ut att sektionshögtalaren går att boka samt att detta görs 
genom kommunikation med Jonathan. Jonathan meddelar utskotten via Slack.  

  
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson  
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.10.12 kl. 18.00 i A3024 

 
3. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


