LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 9 september 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

Adjungeringar

Malin Johannesson
Johanna Johason
Matilda Lindmark
Michael Schönberg
Emma Bygdén
Victoria Nilsson
Nina Lemon
Petra Tieu
Sofia Flårback
Malin Johansson
Klara Gustafsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.18

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Petra Tieu till justeringsperson.

		Inga adjungeringar.

§4

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

§5

MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

		Beslutas att godkänna föredragningslistan.
		Beslutas att mötet är behörigt utlyst.

§6

GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

§7

RAPPORTER OCH MEDDELANDEN

Beslutas att godkänna föregående mötesprotokoll.

A) Ordförande: inget att rapportera.
B) Vice ordf: ska på utbildning onsdag, annars inget.
C) Kassör: har fått in 50 beställningar på ovve, men beställer en extra
då det bli billigare. Var en diff på 30:- i kassan, förmodligen bara för ett
märke. Vi har sålt märken för mer än vad som stod i budgeten, vilket är
positivt!
D) Info: inget att rapportera
E) Snordf: utbildning nästa vecka och klassrepresentanter ska väljas ut
så info om det ska ut denna vecka.
F) Vice Snordf: klassrepresentanter ska väljas ut.
G) Näringslivsansvarig: möte med näringslivsrådet – höra vad de
andra ska göra.
H) PR/web: har fått förfrågan om märkesförsäljning på Trappan 12/9,
bara att lämna märken och info och så säljer Trappan åt oss, vi tycker att
det låter bra.
I) Sekreterare: inget att rapportera.
J) Event: inget att rapportera.
K) Amo: inget att rapportera.

§8

UTVÄRDERING AV NOLLE-P

Frukosten på Trappan: var överlag väldigt bra. Baguetterna var stora så skulle kunna
vara mindre till nästkommande år, var bra uppslutning.
Till nästa år måste det ses till så att det finns fler faddrar som kan följa till klassrummet
och visa vägen.
Sektionsmyset: bra att klasserna redan var uppdelade och bra storlek på grupperna. Vi
kunde ha diskuterat mer internt och planerat tillsammans; hur lång tid aktiviteterna tog
och liknande. Overallsprovningen gick bra och många beställde.
Spelkvällen: väldigt bra uppslutning och det var väldigt lyckat. Vi kunde ha förberett
Trappan innan om antalet beställningar från köket. Arbetsfördelningen kunde ha
planerats bättre och fördelats lite annorlunda.
Julapton: Gick också bra, men förberedelserna kunde ha börjat tidigare – innan alla
kommer. Planering, förberedelser och att kolla upp vad som behövs och vad som finns
måste det läggas tid på. Förslag om att investera i egna termoskannor och musikspelare

ges, så att sådan utrustning är lätt att komma åt och använda.
Bakningen gick bra och alla bullar tog slut.

§9

BASÅRETS SEKTIONSKVÄLL 2/10

Inbjudan och information kommer komma från Mattias Frick, basårsansvarig i
Skurkeriet. Olika sektioner är inbjudna för att prata om programmen som finns och för
att studenterna ska få möjlighet att ställa frågor. GDK är oftast inte förstahandsvalet
för basåret men Mattias vill ändå att vi ska närvara för att visa att vi finns och är ett
alternativ.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

GDK-sittningen är 5 oktober, vi skulle redan nu kunna börja fundera på gyckel. Victoria,
Johanna och Malin börjar planera.
Fotografering för hemsidan – Johan Holmlund fotograferar.
Förslag på datum för fotografering: tisdag 10/9, fredag 13/9 under lunchen.
Klädsel: svart
Bokloppis: måndag 9/9 kl 19.00 AK, kommer inte att ta så lång tid, räknar med 1 timme.
Ett facebook event ska skapas och en affisch ska upp, Malin gör affischen.
Plats: Färgeriet
Ska vi bjuda på fika?
Önskan om att skapa en öppen facebook-grupp har uttryckts av andra GDK-studenter,
där alla oavsett årskurs/klass kan gå in och skriva. Sofia skapar en grupp.

§11 NÄSTA MÖTE

Långmöte tisdag 10 september, tid kommer.
Annars lunchmöte 17 september, klockan 12.15, sal kommer.

§12 AVSLUTA MÖTE

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 12.56

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Petra Tieu

Sekreterare: Nina Lemon

