			

		

					
					

GRAFISK DESIGN
O C H K O M M U N I K AT I O N

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 4 september 2012 kl. 12.00 i TP301 på Campus Norrköping

Närvarande				Frånvarande		Adjungeringar
Therese Ekstrand			
Siri Eskilsson			
Jessie Cassel
Malin Johannesson
Max Bergström
Sofia Norin
Emelie Åstrand
Stefan Söber
Victoria Malm
Johan Falk

Victor Andersson

§1
MÖTET ÖPPNADES
		
Ordförande Emelie Åstrand förklarar mötet öppnat 12.16
§2
VAL AV JUSTERINGSPERSONER
		Beslutas att välja Max Bergström till justeringsperson.
§3

ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar.

§4
MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
		Beslutas att mötet är behörigt utlyst.
§5
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
		Beslutas att godkänna dagordningen.
§6
GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
		Beslutas att godkänna föregående möterprotokoll.
§7
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
		a.) Ordförande: Styrelsen kommer att gå igenom den tidigare diskuterade

		
policyn på långmötet för att se om det är något vi vill godkänna och använda oss
		
av. Policyn finns redan nu att läsa på Dropboxen om någon i Styrelsen vill kolla
		igenom det.
		
		
		

Victor och Emelie har träffat InnovationskontorETT som är intresserade av att
samarbeta med oss mer. Även LTAB är intresserade av att visa upp sig och sitt 		
arbete för studenterna på GDK.

		
Styrelsen måste även utvärdera Nolle-P. Vi kommer förmodligen att dedikera ett
		
lunchmöte till detta.
		
		b.) Vice ordf: Malin har gjort en första GDK-sittningsinbjudan till alumnerna.
		
Malin bjuder in oss till alumni-gruppen på Facebook så att vi kan hjälpa till att
		
lägga till folk från utgångna klasser.
		c.) Kassör: Overallerna är beställda och det kommer ta ungefär 6-8 veckor innan
		
de levereras. I handkassan är det 160 kronor för mycket efter Nolle-P och overall
		
betalningarna men annars stämmer den.
		
		d.) Informationsansvarig: Ska försöka få ut nyhetsbrevet så fort som möjligt. Ska
		
även skicka in SMS-listan om kåravgift till Kårservice 5 september 2012. Vår
		
revisor Samuel Wibeck önskar bli kallad till Styrelsens möten.
		e.) Snordf: Victoria har mailat Madelena om utvärderingarna. Madelena har dock
		
haft problem med sin mail och det kan vara anledningen till att utvärderingarna
		
inte kommit fram. Hon har utvärderingarna kvar men inga sammanställningar,
		
så dem måste göras om. Trots att vi sammanställer och skickar in dessa till LinTek
		
är det inte säkert att vi kan få betalt för detta. Frågan är då om det är värt att
		
sammanställa utvärderingarna för LinTek om vi ändå inte kommer få betalt - 		
		
dock kanske lärarna vill ha dessa. Avtalet håller på att skrivas om.
Förslaget är: Förr så fick man en bestämd summa för varje utvärdering. Istället är man
		
garanterad 1/3 av 300 000 dividerat med antalet sektioner under LinTek. Det är
		
svårt att se om detta gynnar oss på något sätt då vi inte fått in tidigare
		utvärderingar.
		f.) Vice Snordf: Siri har varit på KontorAB angående labkiten. Hon har haft
		
telefonkontakt med KontorAB och har därmed fått ett prisförslag. KontorAB 		
		
tycker att det vore smidigast om vi tog upp beställningar och betalade för hela
		
beställningen så får vi ta emot betalningen från studenterna. Siri kollar med sin
		
kontakt om hur stora beställningarna måste vara samt om det finns möjlighet till
		
att skicka ett visningskit som vi kan visa när folk beställer.
		g.) Näringslivsansvarig: Inte närvarande.
		h.) PR/ Web: Sofia måste maila LiTHanian-redaktionen om datum vi vill vara
		
med bland sektionssidorna. Styrelsen beslutar att vara med v.46 2012 och v.18
		
2013. Sofia informerar om att hon nästa vecka, v.36, ska på MAFU-möte.

		h.) Sekreterare: Jessie har mailat Underbar om att de inte längre är ett Grafiskt
		event.
		j.) Eventansvarig: På torsdag är det sektionsmys. Styrelsen möts upp vid 18.00 i
		
Färgeriet för att förbereda. Stefan hör av sig till Tryckbar om att låna Bengan till
		
denna kväll. På torsdag kommer Stefan även att starta rekryteringsprocessen
		
för eventutskottet. Han sätter själv ihop en affisch och gör ett event. Sista
		
ansökningsdatum kommer att vara 23 september.
		k.) AMO: Inget att rapportera. Ska på AMO-möte 27 september.
§ 8 DATUM FÖR LITHANIAN
		Se rapporten för PR/ Web.
§ 9 KÅRAVGIFT SMS
		
Emelie berömmer Max för snabbt agerande och arbete om kåravgifterna via SMS
		
- de som har betalat via SMS har bara blivit medlemmar i LinTek och inte under
		sektioner.
§10 DATUM FÖR HÖSTMÖTE
		
Vi kommer att bestämma detta på ett framtida möte.
		
På höstmötet kommer vi även bestämma projektledare för EX’13.
		
§ 11 SNORDF-UTVÄRDERINGAR 2011
		
Se rapporten för Snordf.
§ 12 PRELIMINÄRT PROGRAM LÅNGMÖTE
		
Ordförande går igenom programmet. Inget protokoll kommer att skrivas under
		
denna kväll då det inte är något beslutsfattande möte. Till denna kväll ska man ha
		
tänkt ut ett mål som man vill uppnå.
§13 ÖVRIGA FRÅGOR
		
Inga övriga frågor lyfts.
§14 NÄSTA MÖTE
		Nästa möte är tisdag 18 september, 18.00. Sekreterare återkommer med plats.
§15 MÖTETS AVSLUTANDE
		
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 13.00.
Undertecknas av
Ordförande: Emelie Åstrand					

Justerare: Max Bergström

Sekreterare: Jessie Cassel

