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Mötesprotokoll
Höstterminsmöte, I-sektionen
Gällande samtliga medlemmar i Sektionens för Industriell ekonomi, LTH.
Tid: tisdag 12 november 2012 kl. 17
Plats: Maskinhuset sal M:B, LTH
Ärenden:
1. Mötet öppnas
Ordförande Marcus Witting förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade att välja Andreas Norrman till
mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Angelika Jansson föreslogs. Mötet beslutade att välja Angelika Jansson till
mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Louise Gustafsson och Anna Kjölstad Svedu föreslogs. Mötet beslutade att välja Louise
Gustafsson och Anna Kjölstad Svedu till justeringsmän och rösträknare.
5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Mötet fanns vara behörigt utlyst. Styrelsen föreslog att välja kandidater till de
förtroendeposter där motkandidater ej förekom före den vakanta förtroendeposten och
de förtroendeposter med motkandidater. Förslaget godkändes av mötet.
6. Sektionsstyrelse och grupper informerar om pågående aktiviteter
Ordförande: Styrelsen har under hösten arbetat med att öka möjligheterna att ta tillvara
på engagemang. Fokus ligger på att öka möjligheterna att engagera sig i projektform.
Styrelsen har även beslutat att ändra strukturen på sammanträdena. Man har ökat antalet
inofficiella möten för att kunna arbeta mer med strategiska frågor.
Arbetslivsutskottet, AU: AU har arbetat med olika verktyg för hur de ska kunna stötta
de olika grupperna inom AU. Under hösten har en jobbportal lanserats och man planerar
även att lansera porträtt av I-studenter som är ute i arbetslivet.
Näringslivsgruppen, NGI: Arbetar framför allt med att tillgodose företagen och
studenterna intressen. Framöver planerar man att utvärdera sina event mer och man
arbetar även för att öka bredden på företagen som anordnar event, då det i dagsläget är
mycket konsultfirmor.
Börsgruppen: Börsgruppen anordnar ett event i Stockholm den 13/11. Här kommer ett
antal studenter få möjligheten att besöka olika företag som arbetar med finans. Man
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försöker även få kontakt med företag som vill komma hit till Lund och hålla
event. Ska snart rekrytera nya.
Casegruppen: Anordnade ett finanscase förra veckan (vecka 45). Ska snart
hålla i ett event för Linc.
Mentorsgruppen: Har som mål under året att öka programmet till 40 mentorer.
Inka: Inkas arbetsmarknadsdag kommer hållas i mars. Har ordnat Serendipity som
Huvudsponsor. Arbetar med att få fler företag till arbetsmarknadsdagarna.
CSR: CSR är en helt nystartad grupp som under hösten mest kommer att arbeta med att
driva igång sin verksamhet. Planerar att hålla i event så som inspirationsföreläsningar och
diskussioner. Börjar troligtvis med event till våren.
Info: Info har en ny hemsida till sektionen på gång. Den nya hemsidan kommer ha en
tydligare uppdelning mellan sektions-och företagsrelaterad information. Man arbetar
även med sektionstidningen som i år är nyare och snyggare. Man planerar även en årsbok
som kommer sammanfatta alla årets events.
Sexi: Har under hösten arbetat hårt med nollningen och fokuserar just nu mycket på en
intern omorganisation, med anledning av att man nu är större än någonsin.
Planerar att arrangera ett större event i vår där man har förhoppningar om att kunna
bjuda in andra skolor och andra sektioner på LTH.
Källaren: Arbetar för ökad trivsel på sektionen, främst genom I-pubar. Arbetar med en
fortsatt utveckling av pubarna och kommer hålla dessa regelbundet under året.
Spexi: Har som mål att få ihop kören och bandet. Planerar att anordna spex utanför
sektionen och har redan fått erbjudanden om att uppträda utanför.
Sångarstriden: Övar!
Internationella Utskotten, InUtI: InUtIs stora mål under det senaste året har varit att
synas mer. Till våren anordnar man en resa till Warszawa och man håller även på att
planera in andra evenemang.
Aktivitetsutskottet, Ivent: Har som mål att sprida glädje på sektionen. Arbetar mycket
med att bli bättre på projekt genom att använda olika projektplaner. Vill att fler ska
kunna engagera sig genom att arbeta med projektgrupper.
Cafégruppen: Har som mål att få in rutiner till de stående evenemangen så att man ska
kunna planera in fler evenemang.
Studierådet, SRI: Arbetar just nu med att utvärdera kurser. Har tillsammans med
programledningen utvärderat obligatoriet och arbetar nu med att undersöka vilka
förändringar som kan göras. Det har även skapats en projektgrupp som ska arbeta med
att förhindra ändringen av läsperioderna.
Jämställdhetsombud: Arbetar med att bli mer synlig för sektionens medlemmar.
Kommer framöver att utökas till två personer vilket kommer ge mer utrymme för att
utveckla projekt. Fokuserar på stresshantering på sektionen och planerar även att vara
mer delaktig under nästa nollning.
Skyddsombudet: Adam Risberg var inte närvarande. Inanna
Lallerstedt(jämställdhetsombudet) berättade att han samarbetat med henne.
Alumnutskottet, AlumnI: Arbetar med att behålla en god kontakt mellan sektionen och
alumner. Åker till Stockholm vecka 46 och håller i en after work med alumner.
Anser att det är viktigt att skapa en vana och tradition att alla ska gå på examensfesten
och att man ska vilja gå på after works när man har examinerats.
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Bilförmännen: (Conrad Gerlach informerar)
Sektionsbilen har under sommaren gått sönder och man har valt att sälja bilen
trasig. Framöver ska man undersöka hur sektionsbilen har tillgodosett
sektionens transportbehov. Viktor Sköld kommer ta över och genomföra
undersökningen och hur mycket vi skulle tjänar på att införskaffa en ny bil. Man kommer
troligtvis att behöva tillsätta ytterligare en bilförman.
Phöset: Har arbetat hårt med nollningen och ser nu fram emot att få hjälpa det nya
phöset som snart ska bildas. Vill även tacka alla som varit delaktiga under nollningen.
Prylet: Har under hösten lanserat en I-kollektion och man har mer kläder på ingång. Vill
väldigt gärna ha medlemmarnas hjälp med att komma på nya saker som kan köpas in.
7. Ekonomiansvarig rapporterar
a. Föregående år
Sektionen slog rekord i omsättning och omsatte 1,3 miljoner kronor. Styrelsen
har som mål att utveckla en effektiv och ordentlig ekonomi under det kommande
året.
Kassör och revisorerna har hittat en differens på 7 920,69 kr i bokföringen.
Skatteverket såg inget större problem med detta och man kommer skriva ner
föregående års resultat med denna summa.
b. Omstrukturering av fonder
Styrelsen beslutade 28 AUgusti att strukturera om fonderna med anledning till att
förenkla användningen av fonderna. Proposition kommer att föreslås senare
under mötet.
c. Presentation av budgetrevision
Olof Wikman presenterade budgetrevisionen för året.
Mötet biföll budgetrevisionen i sin helhet.
d. Förslag till fördelning av budgetöverskott
Sektionen gick med 19 589, 91 kr i vinst föregående år. Styrelsen föreslår
fördelningen: 3000 kr till fonden för rekreation (Lokal/cafépotten). 3000 kr till
karnevalsfonden och 13 589, 91 kr i projektfonden.
Mötet biföll förslaget i dess helhet.
8. Sektionens föregående styrelses verksamhetsberättelse
Besutsunderlag Bilaga 1
Anna Kjölstad Svedu sammanfattade verksamhetsberättelsen som tidigare ordförande
Victor Sandberg har skickat.
9. Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående verksamhet
Jacob Adamovic och Ludwig Schönbeck presenterar Filip Anderssons och Marcus
Kylbergs verksamhetsberättelse. Jacob och Ludwig har vidtagit revisionen efter 29 maj
2012. Jacob och Ludwig rekommenderade att bevilja ansvarsfrihet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående styrelse och övriga
funktionärer.
Mötet beslutade att bevilja föregående styrelse och övriga funktionärer ansvarsfrihet.
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11. Uppföljande av beslut från vårterminsmöte 2012
a. Uppföljning av propositioner
Beslutsunderlag Bilaga 2
Mötet beslutade att bifalla den andra läsningen av förslaget i sin helhet.
b. Uppföljning av motioner
Beslutsunderlag Bilaga 3
Mötet beslutade att inte godkänna den andra läsningen av förslaget efter sluten
omröstning.
12. Propositioner
a. Propositioner angående ändringar i stadgar
Beslutsunderlag Bilaga 4
Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet.
b. Propositioner angående ändringar i reglemente
Beslutsunderlag Bilaga 5
Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet.
13. Val av poster utan motkandidater
Beslutsunderlag Bilaga 6
a. Ordförande för Näringslivsgruppen
Valberedningens förslag: Jesper Tempel.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Jesper Tempel presenterade sig. Mötet
valde Jesper Tempel till ordförande för Näringslivsgruppen.
b. Prylgeneral
Valberedningens förslag: Hugo Backmyr.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Hugo Backmyr presenterade sig. Mötet
valde Hugo Backmyr till Prylgeneral.
c. Ledamot till I-sektionens valberedning 2013
Valberedningens förslag: Josefin Berntson, Sara Melin och Felix Geuken.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Josefin Berntson, Sara Melin och Felix
Geuken presenterade sig. Mötet valde Josefin Berntson, Sara Melin och Felix
Geuken till ledamot i I-sektionens valberedning 2013.
d. Ledamot i valberedningen 2013
Valberedningens förslag: Christoffer Löfquist.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Christoffer Löfquist presenterade sig.
Mötet valde Christoffer Löfquist till ledamot i valberedningen 2013.
e. Suppleanter till revisorerna
Valberedningens förslag: Malin Christiansson, Gustav Säfwenberg.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Gustav presenterade sig. Mötet valde
Malin Christiansson och Gustav Säfwenberg till suppleanter till revisorerna.
f. Nominera och välja representanter till med sektionens sammanhängande
organ där I-teknologer bereds säte och stämma.
Valberedningens förslag till TLTH:s valnämnd: Jonathan Ehn.
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Valberedningen presenterade sitt förslag. Jonathan Ehn presenterade
sig. Mötet valde Jonathan Ehn till representant till TLTH:s valnämnd.
14. Val av vakant post och poster med motkandidater
Beslutsunderlag Bilaga 6
a. Ordförande för Arbetslivsutskottet
Valberedningens förslag: Albert Strömberg.
Motkandidat: Frans Wåhlin.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade efter sluten omröstning
att välja Albert Strömberg.
b. Ordförande för Aktivitetsutskottet
Valberedningens förslag: Erik Hellered.
Motkandidat: Joar Blohmé.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kandidaterna presenterade sig. Mötet
beslutade efter sluten omröstning att välja Erik Hellered.
c. Sexmästare
Valberedningens förslag: Markus Andersson.
Motkandidat: Pontus Lundmark.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kandidaterna presenterade sig. Mötet
beslutade efter sluten omröstning att välja Markus Andersson.
d. Ordförande för Informationsutskottet
Valberedningens förslag: Hanna Karlberg.
Motkandidat: Fanny Lundkvist.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kandidaterna presenterade sig. Mötet
beslutade efter sluten omröstning att välja Fanny Lundkvist.
e. Cafémästare
Posten var vakantsatt.
Anne Riise Åberg föreslogs. Anne Riise Åberg presenterade sig. Mötet valde
Anne Riise Åberg till Cafémästare.
f. Överphös
Valberedningens förslag: Anna Bökberg.
Motkandidater: Josefin Frank, Viktor Sköld och Jonathan Vinberg.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Kandidaterna presenterade sig. Mötet
beslutade efter sluten omröstning att välja Anna Bökberg.

15. Övriga frågor och ärenden
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16. Mötet avslutas
Ordförande Marcus Witting avslutade mötet.

Angelika Jansson
Sekreterare

Louise Gustafsson

Anna Kjölstad Svedu

Justerare

Justerare
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