			

		

					
					

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

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 2 oktober 2012 kl. 12.00 i K104 på Campus Norrköping

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

§1
MÖTET ÖPPNADES
		
Ordförande Emelie Åstrand förklarar mötet öppnat 12.11
§2
VAL AV JUSTERINGSPERSONER
		Beslutas att välja Therese Ekstrand 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 tar upp information. Rapporter och meddelanden måste
		
vara kortare. Vill man ha större del av sin ROM så får man göra en punkt på 		
		dagordningen.
		

Det har tagits ett nytt beslut om att utbildningsavtalet görs på våren.

		
		
		

FF har blivit en riktig förening. Nya plattformar. It’s Learning och
Studentportalen kommer förmodligen att läggas ner. Om tidigare nämna
plattformar läggs ner så kommer istället LISAM att användas.

		
		

Nästa höst ligger tenta-p efter jul. De förändrade terminstiderna inträder inte
förrän hösten 2013.

		
LinTek behöver folk till valberedning. Tipsa gärna om folk från Norrköping. 		
		
		
Styrelseordföranden frågar om Styrelsen vill äta pizza med de andra sektionerna 		
det vill dem.
		
		b.) Vice ordf: Har gjort och skickat ut en sittningsinbjudan till alumnerna.
		
		c.) Kassör: Inget att rapportera.
		
		d.) Informationsansvarig: Har fått mail från företag som undrar om GDK - 		
		
vilket är jätteroligt. Max håller kontakt med berörda företag om de vill ha vidare
		
information. Max fortsätter även att lägga upp styrelseintervjuerna på 		
		Facebooksidan.
		e.) Snordf: Har varit på PPG-möte. Där diskuterades de olika kurserna och
		
förändringarna, samt kursupplägg. Pratade även om genomströmning - inte så
		
många som tar ut sin examen. En undersökning kommer göras, bland alumnerna,
		
för att se vad anledningen bakom detta är. Imorgon, 3/10, går Siri och Victoria
		
ut till ettan och tvåan för att hitta klassrepresentanter som blir utvärderingschefer.
		
Frågan lyfts angående ersättning för dessa chefer. Styrelsen beslutar att de får gå
		
på SAFT. Vidare beslut tas senare.
		f.) Vice Snordf: Siri har lagt beställning på labkiten.
		
Hon har dock inte fått en bekräftelse på detta och ska höra av sig till
		kontaktperson.
		
		g.) Näringslivsansvarig: Har pratat med Bosse från NOSP ang. Job Provider
		
Live, om vi vill vara projektledare för detta. Victor kommer att ha ett möte 		
		
framöver med den deltagande gruppen som består av andra sektioner (MT, KSM
		
och ED). Beslut om vi ska vara med tas på nästa möte.
		

Victor ska även börja sökningen av projektledare GDKs examensdagar.

		h.) PR/ Web: Sofia har varit på MAFU-möte. LinTek vill ha in bilder på
		
alumnerna och eventuella filmer som de är med i/ har gjort, för att visa framgång-

		
		
		

shistorier om programmet och universitetet. Sofia ber Malin höra om det finns
bland alumnerna. De vill även att vi marknadsför “Skugga en student”. Även 		
detta kommer man att få ersättning för.

		h.) Sekreterare: Inget att rapportera.
		j.) Eventansvarig: Igår hölls de sista intervjuerna för eventutskottet.
		
Beslut tas till torsdag.
		
		k.) AMO: Informerar om att temperaturen i Macsalen ska vara höjd nu.
		
Ska även kolla ventilationen på bottenplan i Kåkenhus.
§ 8 GODKÄNNANDE AV UTBILDNINGSAVTALET
		Beslutas att godkänna utbildningsavtalet.
§ 9 GODKÄNNANDE AV DATUM FÖR LÅNGMÖTE
		
Emelie yrkar på att alla fyller i doodlen på nytt.
		
Styrelsen tar ett nytt beslut om långmöte kommande vecka.
§ 10 KORT RAPPORT FRÅN STYRELSEUTBILDNINGEN
		
Alla som var där tyckte att det var trevligt. Dock kunde det varit mer effektivt,
		
blev en väldigt lång dag. Det var roligt att träffa samma poster från olika
		
sektionen för att se vad de gör för arbete. GDK har även gott rykte bland andra
		teknologersektioner.
		
Punkter från mötestekniks-seminariet från styrelseutbildningen lyfts. Får man
		
sms:a och maila under mötet? Styrelsen beslutar att man får maila, sms:a och fylla
		
i kalender under möten om det är relevant.
		
§ 11 GODKÄNNANDE AV GRUPPKONTRAKT
		Beslutas att godkänna gruppkontraktet.
§ 12 HEMSIDAN
		
Sofia har lagt upp ett förslag på policyn på Facebook-gruppen. I förslaget står att
		
företag bör ge en symbolisk summa, på 500 kr, för tävlingar som marknadsförs
		
av sektionen. Sofia gör ett google-doc. Vidare diskussions förs vid nästa möte.
§ 13 UPPDRAG FRÅN LOGISTIKSEKTIONEN
		
Logistiksektionen behöver en ny grafisk profil och har då frågat GDK-styrelsen
		
om vi vill göra denna åt dem. Styrelsen kommer då bli arvoderade för detta.
		
Styrelsen beslutar att gå vidare med detta. Victoria och Jessie är ansvariga för att
		
ta reda på ersättning samt upplägg och tar kontakt med Jonas Hutter som är
		Logistiksektionens ordförande.
§ 14 HEMMISSIONERING
		Styrelsen får 1000kr per student för hemmissionering. Borde marknadsföra detta
		
bland klasserna. Studenten får resan betald av LinTek. Styrelsen diskuterar om
		
någon mer ersättning skulle kunna ges. Inga beslut tas om detta nu. Styrelsen 		

		

lyfter punkten nästa vecka igen.

§ 15 STUBINEN
		Stubinen vill samarbeta med sektionerna. Mot att sektionsmedlemmar får
		
40% rabatt på årskort mot att vi marknadsför föreningen. Emelie lyfter frågan.
		
Styrelsen beslutar att tacka nej till detta.
§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR
		Inga övriga frågor lyfts.
§ 17 NÄSTA MÖTE
		
Nästa möte är tisdag 9 oktober, 12.00. Sekreterare återkommer med plats.
§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE
		
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 13.01.
Undertecknas av
Ordförande: Emelie Åstrand					

Justerare: Therese Ekstrand

Sekreterare: Jessie Cassel

