			

		

					
					

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

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 9 oktober 2012 kl. 12.00 i TP301 på Campus Norrköping

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

§1
MÖTET ÖPPNADES
		
Ordförande Emelie Åstrand förklarar mötet öppnat 12.15
§2
VAL AV JUSTERINGSPERSONER
		Beslutas att välja Sofia Norin till justeringsperson.
§3

ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar.

§4
MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
		Beslutas att mötet är behörigt utlyst.
§5
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
		Beslutas att bordlägga §14 Hen och istället lägga till §14 Gyckel.
§6
GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
		Beslutas att godkänna föregående möterprotokoll.
§7
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
		a.) Ordförande: Emelie ska på SOFT-möte.

		
		b.) Vice ordf: Siri har hittat labkiten. Ett litet fel i beställningen berörande
		
linjalerna. Siri hör av sig till kontaktperson angående detta. Har ännu inte fått
		
någon intresseanmälan angående klassrespresentant i tvåan.
		
		c.) Kassör: Äskningarna har gått iväg. Therese har dock inte fått någon
		
bekräftelse på att det har gått fram. Therese håller även på att sammanställer till
		
höstmötet för revisorn.
		
		d.) Informationsansvarig: Om man skickar mail till Max får man gärna skicka
		
till hans styrelsemail. Max har även fått in förfrågningar om filmer och så vidare
		
men har valt att avvakta då policyn inte ännu är fastställd.
		e.) Snordf: Två klassresrepresentanter från ettan och en ifrån trean. Saknar från
		
tvåan. Victoria har inte kontaktat Jonas Hutter. Victoria och Emelie har även
		
träffat Madelena. Och hon ska göra en förenklad sammanställning av de
		
utvärderingar som hon inte kommer åt.
		f.) Vice Snordf: Siri har ringt kontaktperson för labkit som meddelade att de har
		
tagit emot beställningen och skickat labkiten. Dock vet inte Siri vilken adress 		
		
kiten har gått till och försöker ta reda på detta.
		
		g.) Näringslivsansvarig: Inte närvarande.
		h.) PR/ Web: Sofia ska sammanställa olika alternativ och sitationer för
		
policyn så att styrelsen får en mer övergripande koll på vilka beslut 			
		
som finns att ta.
		h.) Sekreterare: Inget att rapportera.
		j.) Eventansvarig: Har fått förfrågan om GDK även i år ska hålla i Julmarknaden.
		
Styrdokumenten kräver fortfarande lite finputsning. Stefan föreslår att Kajsa, som
		
är projektledare för eventutskottet, får vara med på nästa ordinarie möte.
		
		k.) AMO: Var på utbildning förra veckan. Mer fokus på den psykiska än fysiska
		
arbetsmiljön. Fick testa nya lokaler i Linköping och göra en utvärdering på det.
§ 8 BESLUT OM DELTAGANDE I NOSP-KLUSTRET
		Beslutas att godkänna förfrågan om deltagande i NOSP-klustret.
§ 9 ÄSKNINGAR
		
Styrelsen ska äska om pengar vi vill ha för kommande event. Styrelsen yrkar på att
		
äska 50 000 kr för EX’13, 1 000 kr för Julmarknaden, 10 000 kr för tävlingar och
		
marknadsföring samt 2000 kr för SAFT. Styrelsen skulle även vilja äska för en
		
annons i CAP&DESIGN samt föreläsare. Ordförande och kassör återkommer
		
med förslag om hur vi gör och beslut tas då.
§ 10 REKRYTERING FÖR EX’13

		
Victor ska börja annonsera för detta nu. Max och Sofia kommer att hjälpa till
		
med informationsflödet. Stefan kommer finnas med under intervjuerna. Ett bra
		
tillfälle att informera om detta är den 16 oktober då treorna får information om
		ex-job.
§ 11 EVENTUTSKOTTET
		
Beslut har tagits och det finns nu ett eventutskott.
§ 12 BELÖNING FÖR HEMMISSIONERING
		
Punkten om “Belöning för hemmissionering” beslutas att skjutas upp till
		långmötet.
§ 13 GRÖN SEKTION
		
Grön sektion innebär att man miljöcertifierar sig som sektion. Max lägger upp
		
en länk som Styrelsen bör läsa igenom. Vidare diskussion om detta förs på
		långmötet.
§ 14 GYCKEL
		Avstämning för hur det går med skrivandet av gyckel. Beslut om vem som ska
		
framföra vad tas på långmötet. Styrelsen möts i google-docs ikväll för att skriva
		
klart en text.
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
		Inga övriga frågor lyfts.
§ 16 NÄSTA MÖTE
		
Nästa möte är tisdag 9 oktober, 12.00. Sekreterare återkommer med plats.
§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE
		
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 12.59
Undertecknas av
Ordförande: Emelie Åstrand					

Justerare: Sofia Norin

Sekreterare: Jessie Cassel

