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

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 11 september 2012 kl. 12.00 i TP401 på Campus Norrköping

Närvarande

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

Frånvarande

Victor Andersson

Adjungeringar

§1

MÖTET ÖPPNADES
Ordförande Emelie Åstrand förklarar mötet öppnat 12.17

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSONER
Beslutas att välja Siri Eskilson 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: Emelie ska ta kontakt med Madelena och Samuel angående
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Tisdagarna framöver kommer det att vara andra möten.
Nästa tisdag, 18 september, har vi möte med Tobias, Tommie och Tomas. Det
är frivilligt att gå på detta möte men det vora bra om så många som möjligt dök
upp.
På kvällen, samma tisdag, ses vi 18.15 i skolan och äter tillsammans.
Den 25 september har vi möte med DM-nämnden om bland annat äskningar.
b.) Vice ordf: Inget att rapportera. Malin avvaktar med att göra sittningsinbjudan
till alumnerna tills kostnaden är fastställd.
c.) Kassör: Overallerna kommer preliminärt v.41 - 42. Resåren kommer att tas
bort på de kommande overallerna eftersom de inte tar upp någon färg. Therese
föreslår att vi reviderar vår budget samt att vi byter bank på grund av att det alltid
krånglar med personalen.
Emelie yrkar på att vi inte ska vara med i LiTHanian alls för att förbättra vår
budget. Styrelsen beslutar att godkänna yrkandet.
d.) Informationsansvarig: Max har fått förfrågningar om småtävlngar från olika
parter som vill marknadsföra dessa genom oss. Max avvaktar tills vi gått igenom
policyn.
Max föreslår att vi skapar en twitter för att marknadsföra GDK-sektionen
ytterligare. Styrelsen godkänner förslaget.
Max föreslår även att vi gör ett fotoalbum på GDK-sektionens sida, på
Facebook, med bilder från event som vi anordar eller med anknytelse till GDK.
e.) Snordf: Victoria var på möte med UU förra veckan där de pratade om
utvärderingar överlag och det nya beslutet. Angående våra utvärderingar och
betalning av dessa så fick Victoria inte något svar. LinTek återkommer.
Styrelsen kommer förmodligen att presentera en ny budget på det kommande
höstmötet.
f.) Vice Snordf: Vi har fått ett prov-labkit och beställningar på dessa. Styrelsen
kommer att sitta imorgon, 12:e, 19:e, 24:e och 26:e september som också är den
sista beställningsdagen.
g.) Näringslivsansvarig: Inte närvarande.
h.) PR/ Web: Sofia ska på MAFU-möte med LiTH imorgon där de kommer gå
igenom vad som händer under året. Vi får gärna berätta om våra event så att de
kan inkludera dessa i “sin tidslinje”.
h.) Sekreterare: Inget att rapportera.
j.) Eventansvarig: Stefan var på möte med Tryckbar igår, måndag, angående

sittningen. Trappan har höjt sina sittningspriser vilket resulterar i att det kommer
kosta mer i år att anordna denna sittning. Inga beslut togs.
Styrelsen har fått invitation till att gyckla på sittningen och vi har tackat ja.
Stefan ska gå ut till klasserna imorgon och berätta om eventutskottet samt tagga
folk till att söka. Eventutskottet ska främst ha hand om julmarknaden men även
planera sektionspubar.
k.) AMO: Inget att rapportera. Johan har fått kallelse för 27 september. Denna
kallelse var dock för folk i Linköping. Ny kallelse, för Norrköping, är till torsdag
13 september. Johan kan inte gå så Malin går i hans ställe.
§ 8 DATUM FÖR HÖSTMÖTE
Höstmötet ska vara innan 30 november 2012. Emelie yrkar på att höstmötet är
den 8 november 2012. Styrelsen godkänner yrkandet.
§ 9 POLICY-TISDAG
Vi diskuterar policyn på tisdag med Tommie, Tobias och Tomas. Det är frivilligt
att komma på detta möte.
§10 UTVÄRDERING AV NOLLE-P
Vi bestämmer ett datum för utvärderingen av Nolle-P på långmötet.
§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR
Stefan föreslår att Julmarknaden ska vara i två dagar detta år. Stefan pratar med
bokningsansvarig angående att det är KKXL på lördagen innan.
§ 12 NÄSTA MÖTE
Nästa möte är tisdag 2 oktober, 12.00. Sekreterare återkommer med plats.
§ 13

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 13.01.

Undertecknas av
Ordförande: Emelie Åstrand

Justerare: Siri Eskilson

Sekreterare: Jessie Cassel

