LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 24 september 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

Malin Johannesson
Johanna Johansson
Victoria Nilsson
Nina Lemon
Petra Tieu
Malin Johansson
Klara Gustafsson
Sofia Flårback
Matilda Lindmark

Michael Schönberg
Emma Bygdén

§1

Adjungeringar

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.17

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Victoria Nilsson 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: Litehack vill vi sponsra, och gör det med 300:-. Lintek
har hört av sig om frågat om vi vill hjälpa till med en utomlandsdatabas.
Vill ha hjälp med några tester. Men vi kommer fram till att ingen av oss
har tid, så vi tackar nej.
Sittningen i Linköping har meddelats att vi ej kan närvara, det finns dock
föreläsningar samma dag som vi är inbjudna till, maila om ni vill gå.
Information om detta har mailats ut till samtliga.
Vi samlas en kvart innan ikväll på bowlingen, 18.45
B) Vice ordf: ej närvarande.
C) Kassör: inget att rapportera.
D) Info: ej närvarande.
E) Snordf: var på möte förra veckan med klassrepresentanterna, annars
inget.
F) Vice Snordf: var på möte förra veckan med klassrepresentanterna,
annars inget.
G) Näringslivsansvarig: ska på möte med det Kreativa facket,
Karriärscenter. Ska maila alla byråer angående Byråölen, som blir av den
17 oktober på Trappan.
Projektledare för EX14 börjar det bli aktuellt att söka efter – information
ska ut nästa vecka.
H) PR/web: vill svara gymnasieskolan i Motala så fort som möjligt,
Viktoria åker så meddelar skolan om det.
I) Sekreterare: inget att rapportera.
J) Event: text till eventutskott är klar, ska kolla med föreläsare om vi få
komma och prata på ettans föreläsning.
K) Amo: mat i maccis, får ej förekomma. Lappar är uppsatta.

§8

NÄRVARO VID STYRELSE-EVENT

På puben var vissa bara närvarande en timme medan andra fick vara kvar hela kvällen
och hjälpte till att ställa i ordning och plocka undan.
Vi behöver hjälpas åt och respektera varandra. Den här gången kom evenemanget lite
hastigt men i fortsättningen borde alla försöka planera att vara med, annars kanske man
får lägga mer tid på ett annat event.
Planering och kommunikation är A och O, vilket gäller alla oss, både när det är
evenemang som vi anordnar själva och med andra.
Uppdatering av den gemensamma kalendern skulle underlätta vid såna här tillfällen.
Datum för myskvällen med MT kommer att bestämmas senare.

§9

EMMA: WEBBUTSKOTT

Funderingar kring att skapa ett webbutskott har funnits sen förra året, ska vara till
för att förbättra hemsidan så att den mer blir den naturliga hemsidan att gå in på för
att kolla allmänna saker kring GDK. Möjlighet att fungera som PR för GDK, borde
uppdateras oftare med tanke på linjen som vi går.
Utskottet borde få möjlighet att själva spåna idéer och pitcha det för oss, för att sedan få
genomföra det. På så sätt kan vi locka fler än bara studenter som är bra på att koda.

§10 SOFIA: EX13

Gick back förra året, fick 6000:- i spons från Kindergarden. Vi enas om att inte skicka
någon äskning till Lintek, utan Kindergarden får stå för den kostnaden.
Två projektledare och en kassör inför EX14 ska vi ta ut, sen får de ansvara för att
rekrytera resterande poster i truppen men vi borde ha ett möte med de som vi tar ut där
de får lite info så att risken för liknande missar som inträffade förra året minimeras.

§11 NÄSTA MÖTE

Vi ses på måndag, 30/9, klockan 17.00-18.30.
Lunchmöte 1 oktober, och kom ihåg att närvara på Basårets sektionskväll 2 oktober.

§13 AVSLUTA MÖTE

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 13.00

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Victoria Nilsson

Sekreterare: Nina Lemon

