LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 1 oktober 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

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

Sofia Flårback

§1

Adjungeringar

		

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.18

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Malin Johansson 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 ta upp

B) Vice ordf: har haft möte med Legionen och MT, har gått igenom om
styrelsen ska vara mer delaktig under Nolle-P.
C) Kassör: ej närvarande
D) Info: inget att rapportera
E) Snordf: Ska på möte nästa vecka, men det kan vi diskutera på nästa
möte om det är någonting som vi tycker ska tas upp.
F) Vice Snordf: inget att rapportera
G) Näringslivsansvarig: se punkt 9.
H) PR/web: rekryteringsträff i Linköping, 9 oktober 17.00 – 21.00,
ersättare måste skickas då Matilda inte kan. Kommer gå igenom hur
rekrytering ska gå till. De kommer bjuda på mat. Ingen anmäler sig som
frivillig till att åka. Vi får höra av oss och kolla om de kan skicka något
material till oss istället då ingen har tid att åka.
I) Sekreterare: inget att rapportera
J) Event: Har gått igenom vad som ska ske under besöket i Motala, har
kommit fram till att hon inte vill åka själv. Om ingen annan kan följa med,
föreslås det att vi ska höra av oss och be om att flytta på denna information
längre fram.
K) Amo: ska på AMO-möte nästa tisdag, maila om det är någonting som
vi vill ska tas upp. (petti894@student.liu.se)

§8

KLARA: FACKFÖRBUND + BYRÅÖL

Har pratat Joakim Hedström som har arrangerat byråölerna, tyckte att det var kul att vi
anordnade det här på trappan. Har pratat med Trappan, måste köra igång 18.00 istället
för 17.30 som de brukar göra. Problemet är att vi inte får ta in fler icke-studenter än
studenter.
Lista för anmälda underlättar då det bara är att bocka av vid entré.
Inbjudningarna brukar ske under lite roligare former än bara mail. Hur skulle vi kunna
bjuda in alla?
Mail är ju smidigast, men skulle man kunna kombinera det med något mer, eller skicka
kort/brev?
Kommer kunna ha en after work-deal med hamburgare och öl till specialpris (99:-)
Äger rum 17 oktober.
Har varit på möte med Dik, ”Det kreativa facket”, pratade om vi ska ha något sorts
samarbete. De kan erbjuda CV-granskning, föreläsningar och ge tips på hur det är att

vara akademiker inom vår bransch. De har redan nu samarbete med KSM och andra
program i Linköping.
Kommer i sådan fall träda i kraft nästa år då man betalar den kåravgiften och blir
kårmedlem, då blir man även medlem i facket.

§9

MYSKVÄLL MED MT

Är fortfarande inte bestämt vart vi ska vara, men preliminärt på Pelikanen.
Vi ses 17.30. MT kommer 19.00
Vi kan bjuda på snacks och Malin bakar.
Hade varit kul om vi kunde leka någonting för att lätta upp stämningen. Quiz? Andra
förslag?
Skulle kunna bli en trevlig förfest.

§10 11. REKRYTERING, INTERVJUER MM

Tre rekryteringar sätter igång idag.
EX14 måste prioriteras och är det viktigaste nu, Johanna Stenbäck vill vara med och
intervjua. Tre skulle behöva vara med under intervjuerna.
Event och web kommer kunna köras lite parallellt. Skype- och telefonintervjuer funkar
bra.
Frågor kommer behövas sätta ihop för samtliga intervjuer.
Affischer ska göras. Alla formulär är klara.
Förslag om att ha QR-kod på affischerna så att man länkas till rätt formulär och kan fylla
i det på en gång.
Formulären ska ut, förslagsvis ikväll, dela på Facebook, senast imorgon onsdag 2/10.
Gå ut till ettorna och tvåorna imorgon 2/10, klockan 9.15 resp. 11.50, för att gå ut med
information om att man kan söka till Styrelsen.

§11 NÄSTA MÖTE

Lunchmöte på fredag 4/10.
Lunchmöte tisdag 8/10.

§12 AVSLUTA MÖTE

Ordförande Malin Johanesson avslutar mötet 12.55

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Malin Johansson

Sekreterare: Nina Lemon

