LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 8 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
Sofia Flårback

Victoria Nilsson

§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: Var på möte där mötesformalia gick igenom. Vill
boka in ett långmöte där höstmötet diskuteras men även göra ett
verksamhetsdokument där det grundläggande för event och liknande
dokumenteras så att det blir lättare att stämma av vid årets slut vad som
har gjorts och inte.
Föreslår att om man inte kan gå på ett möte så meddelas det till Malin,
men att man sen får försöka ragga upp någon annan i styrelsen som kan gå
- enskilt, istället för att ställa det som en öppen fråga på ett av våra möten.
Tror att det då blir lättare att hitta en ersättare.
B) Vice ordf: inget att rapportera
C) Kassör: Alla pengar till EX13 har kommit in nu, så Kindergarden har
fått tillbaka sitt lån. Vissa saker behöver fortfarande redas ut, ska prata
med Therese.
Revärer till overallerna måste nog beställas separat. Har fått länk från MT,
information om dyrare men enklare revärer, men vi måste kolla vad som
redan finns.
Vi har fått orderbekräftelse på overallerna.
Har ännu inte fått fakturan för GDK-sittningen, men den kommer inom
kort.
D) Info: Bara en ansökan till utskotten, vi måste spama mer.
E) Snordf: Har PPG och klassrepresentantmöte imorgon, finns det
någonting som vi vill ska tas upp? Maila Malin eller Johanna innan
klockan 10 imorgon.
F) Vice Snordf: Har PPG och klassrepresentantmöte imorgon
G) Näringslivsansvarig: Har fått en sökande och en nominerande till
EX14, därför borde vi nog börja nominera folk. Kanske bör varje medlem i
styrelsen nominera minst en person var.
H) PR/web: Har fått svar angående om rekryteringsmötet, ska få ha
ett enskilt möte så vi kommer inte missa någonting även fast vi inte kan
närvara.
Hemmissionering, kommer förmodligen att stå i Kåken och informera
någon dag. Har fått några affischer som ska upp.
I) Sekreterare: inget att rapportera
J) Event: ej närvarande
K) Amo: Möte i eftermiddag, ska diskutera de öppna föreläsningarna.
Har under utbildning pratat om att göra det tydligare vad Amo gör, men
föreslår att ha en kort presentation av varje medlem och kanske ”Dagens
Styrelsemedlem” där posten beskrivs på Facebook.

§8

BYRÅÖL/VILKA SKA VI BJUDA IN?

§9

MICHAEL: FÖRSLAG PÅ NY KURS

Bara GDK-studenter, byråfolk och alumner. Syftet med alumnerna är att de också
kan komma och prata om hur och vad de sysslar med nu efter GDK. Det är inte till
för att alumnerna ska kunna ragga folk. Hur ska vi marknadsföra det? Ska det upp på
alumnernas Faceboksida – nej.
Ingen direkt marknadsföring till alumnerna.
Vill lägga fram ett förslag om möjlighet att läsa en fortsättningskurs i programmering
och webdesign. Malin hade redan skrivit upp detta då det har önskats av fler.

§10 HÖSTMÖTE 20 NOVEMBER

Vill boka in datum och tid för långmöte, mötesformalia ska då gå igenom, innan
höstmötet.
Vi måste även gå igenom hur vi ska locka folk till att komma på Höstmötet.
Då ska även verksamhetsdokumentet skrivas, vad är realistiskt att göra, när ska det äga
rum och vad har vi egentligen åstadkommit under året.
Förslagsvis: onsdag 16 oktober, klockan 17.15-21.00, på Trappan
Alla ska gå in och läsa stadgarna innan långmötet, ligger uppe i vår
Dropbox.

§11 NÄSTA MÖTE

Lunchmöte på tisdag 15 oktober
Långmöte onsdag 8 oktober

§12 AVSLUTA MÖTE

Ordförande Malin Johansson avslutar mötet 12.55

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Malin Johansson

Sekreterare: Nina Lemon

