
Dagordning 2022-05-03 

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

Närvarande: 
Oskar Johansson N 
Johan Lückander N 
Cecilia Schulz  N 
Elias Kristensson  N 
Robin Cording  L 
Hanna Sundling  L 
Markus Jakobsén N 
Jonathan Hedlund N 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
 
 
 
  

 
Oskar Johansson                Cecilia Schulz     
Ordförande          Sekreterare 
 
 
 
       

 
Johan Lückander        Jonathan Hedlund    
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 Johan Lückander och Jonathan 

Hedlund till protokolljusterare 
 
5. Adjungeringar Frank Thomasson, Filip Åkesson, 

Christoffer Alm, Gustav Jakula, 
Thomas Laine och Fredrika Norberg 
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. Markus Jakobsén  
yrkar 

att köpa in 100 stycken Indekmärken till ett värde av 1253,75 kronor 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att köpa in 100 stycken Indekmärken till ett värde av 1253,75 kronor 
 

 
2. Markus Jakobsén  

 
yrkar  

att köpa in 100 stycken mulle meck märken till ett värde av 1212,5 kronor 
 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att köpa in 100 stycken mulle meck märken till ett värde av 1212,5 kronor 
 
 

3. Markus Jakobsén  
 

yrkar  
att köpa in 50 stycken spegater till ett värde av 1250 kronor 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att köpa in 50 stycken spegater till ett värde av 1250 kronor 
 

4. Markus Jakobsén  
 

yrkar  
att köpa in 500 stycken klistermärken till ett värde av 268,84 kronor 

 
Sektionsstyrelsen beslutar  
 

att köpa in 500 stycken klistermärken till ett värde av 268,84 kronor 
	
§ 3.  Diskussioner  
 

1. Rekrytering  
Eftersom kommande styrelse inte är fylld ännu diskuterades det hur styrelsen skall gå 
vidare med rekryteringen. Styrelsen beslutade om att ta över Valberedningens roll och 
påbörja headhunting på nytt. Under mötet diskuterades potentiella personer till de 
kvarvarande posterna och ansvar delades ut för vem som skall kontakta dessa. I veckan 
skall en uppdatering gällande hur kontakten har gått redovisas av respektive ansvarig.  
 
 

2. Sektionsdrinken 
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Under mötet diskuterades de förslag som kommit in gällande sektionsdrinken. Genom 
muntlig utvärdering av de befintliga alternativen sållades till slut fyra drinkar ut. Dessa 
drinkar ska under veckan blandas på STUK för provsmakning. Därefter ska alternativen 
läggas upp på sektionens instagram för medlemmarna att rösta på vilken de anser vara 
bäst. Cecilia kontaktar barlaget på STUK för provblandning.   

 
§ 4.  Övriga frågor 
 
§ 5.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Oskar Johansson  
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2022.05.11 kl. 18.00 i A3024 

 
1. Mötets avslutande    Oskar Johansson förklarar mötet  

avslutat 


