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Robin Cording            Johan Lückander    
Justerare         Justerare 

 
§ 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 Robin Cording och Johan 

Lückander till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Isak Jonasson, Arvid Gustavsson, 

Erik Edvardsson, Lukas Broman, 
Anton Hurmavara, Louise Kemmler 
och David Tengblad ges närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
6. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
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7. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  
handlingarna   

  
§ 2.  Beslut 
 

1. Elias Kristensson  
yrkar  

att köpa in/hyra utrustning till Idesix för kårkampen till ett pris av 1400 kronor. 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att köpa in/hyra utrustning till Idesix för kårkampen till ett pris av 1400 kronor.  
   

 
§ 3.  Diskussioner  
 

1. LCM presentation  
Under mötet presenterade LCM nya köp genomförda under de senaste veckorna av 
följande bolag; SBB, Huskvarna, NEPA och XMReality. Bolagen är olika både till storlek 
och verksamhet men samtliga utgör enligt LCM en trygg grund för portföljen. Köpen är 
ungefär lika stora och LCM har handlat för ungefär 40% av sin initiala tillgång. Tanken är 
nu att inte genomföra fler köp om inte nödvändigt utan istället uppdatera de befintliga 
analyserna samt ligga lågt till dess att börsen stabiliseras. Portföljen utgörs i dagsläget av 
cirka 15 bolag.  
 

2. I-Case 
Ordförande för Casegroup var på besök under styrelsemötet och tog upp utmaningar 
gällande I-Case. Till följd av restriktionerna har utskottet haft svårigheter att locka 
företag att delta i eventet, detta blir problematiskt då sponsring behövs till finalen som 
äger rum vecka 19. Under mötet diskuterades eventuella lösningar till denna problematik 
där styrelsen kom fram till att Johan skall undersöka sponsringsalternativ från skolan 
samt att inom styrelsen undersöka eventuella kontakter till företag som hade kunnat 
delta. För att möjliggöra detta skall ordförande för Casegroup samla en lista på de 
företag de vart i kontakt med och vidarebefordra denna till styrelsen.  
 

3. Uppföljning T25 
Projektet T25 och deras kampanj att locka studenter att anmäla sig till hemsidan Mindig 
diskuterades återigen under mötet. De har tänkt sig en kampanj under 4-6 veckor på 
campus där företag arrangerar företagsrelaterade event och dylikt. Genom marknadsföring 
för hemsidan menar de på att sektionen kommer erhålla ett sektionsbidrag. Funderingar 
gällande hur detta korrelerar med Orbi Carrier samt ifall marknadsföringen av detta 
kommer krocka med sektionens egen marknadsföring, även vem som skall stå för 
marknadsföringen diskuterades under mötet. Överlag ställer sig styrelsen positivt till 
arrangemanget men eftersöker fortfarande mer konkret information från projektet och 
företagen. Punkten kommer därmed tas upp under kommande möten.  

 
4. Utvärdering Orbi 

Kåren har gått in i ett samarbete med Hitract, något som de menar på skall samexistera 
med deras befintliga avtal med Orbi. Till följd av detta samt att uppsägningstiden för 
kontraktet med Orbi snart utlöper skall samtliga sektioner genomföra en utvärdering av 
applikationen. Ett eventuellt byte från Orbi till Hitact kommer med största sannolikhet 
inte att genomföras om utvärderingen visar positivt betyg för Orbi, dock diskuterades även 
att eventuellt byta om det är så att resterande sektioner byter, för att inom kåren vara 
enhetliga med vilken plattform som används. Nästa steg blir således att utvärdera Orbi för 



Protokoll 2022-02-22 

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 

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

att därefter eventuellt inhämta mer information om Hitract för att slutligen besluta kring 
vilken applikation som sektionen väljer att använda sig av.  
 

5. Ettans plats  
Oskar har vart i kontakt med KTH där de har utvärderat ”ettans plats”. Integrering av 
denna post är fortsatt intressant för styrelsen, bland annat eftersom möjligheten finns att 
på ett bättre sätt integrera ettorna tidigt i sektionens arbete. Detta kommer vara aktuellt 
för SM4, fram till dess skall idén bollas med SAB för att därefter tillsätta ansvariga.   
 

6. Diskussionsämnen I-konf 
I dagsläget är det hög sannolikhet att I-konf kommer att äga rum 4-6 april. Inför detta skall 
diskussionsämnen tas fram, därmed skapas ett dokument i driven där samtliga kan skriva 
in sina idéer till diskussionsämnen.  
 

7. Efterfestlokalerna 
Oskar har under veckan haft möten med NPG och TKL där efterfestlokalerna har 
diskuterats. Till följd av flytten till studenternas hus har ansvarskvällar fördelats mellan 
de olika lagen, där studenterna agerar dörrvakter in till efterfestlokalen. Detta 
tillsammans med känslan i studenternas hus har tagit bort mycket av det roliga som 
fanns med efterfestlokalerna i deras tidigare lokal, både för arbetare och besökare. Ett 
möte med TKL skall därmed hållas för att diskutera eventuella åtgärder.   
 

8. Lunchföreläsningar  
Under verksamhetsåret har det framkommit att inte samtliga utskott tar betalt för 
lunchföreläsningar. Ett informationsglapp har identifierats då enligt ARB skall samtliga 
ta betalt denna typ av arrangemang. Ytterligare betoning skall därmed ligga på att all 
företagskontakt skall ske i samråd med ARB samt att detta även ska kommuniceras 
under överlämningen.  

 

§ 4.  Övriga frågor 

 
1. Futsalturnering 

I-drott i samarbete med Stil Futsal skall hålla en futsalturnering där de avtalat att Stil kan 
tillhandahålla domare, kiosk och bokning av lokal. Styrelsen menar på att det är upp till I-
drott hur de vill lägga upp turneringen och samarbetet uppskattas.  

 

§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson  
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.03.01 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


