LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 15 oktober 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

Malin Johannesson
Johanna Johansson
Matilda Lindmark
Malin Johansson
Klara Gustafsson
Michael Schönberg
Emma Bygdén
Sofia Flårback
Victoria Nilsson

Nina Lemon
Petra Tieu

§1

Adjungeringar

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.15

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Johanna 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: Har blivit kontaktad av en kille på (?) – vill ses och
snacka om vem den typiska TEK:facken är.
Långmöte imorgon, onsdag.
B) Vice ordf: inget att rapportera.
C) Kassör: Fick fakturan på GDK-sittningen. Blev 1740 kr. Har beställt
revärer till overallerna.
D) Info: Har också mejlat ut till ansökande och nominerade till
webbustkottet.
E) Snordf: Fick ett mail av LEON, om ett eventuellt samarbete. Han ska
maila ut info denna vecka. Ska ha Skype-möte om äskning med Inger.
F) Vice Snordf: Har varit på PPG-möte.
G) Näringslivsansvarig: Har mejlat ut alla brev till ansökande och
nominerade till EX14.
H) PR/web:
I) Sekreterare: ej närvarande
J) Event: Har också mailat ut.
K) Amo: ej närvarande

§8

PPG-MÖTE

§9

INFO FRÅN PETRA

Var på PPG-möte förra veckan: tog upp om den nya kursen som Michael föreslog, som
ska diskuteras. Men just nu fokuseras det på utvärdering av hela programmet. (mkt
viktig. De läser examensarbeten, har intervjuer m.m. Måste promotas runt jul). Vissa
kurser ska ändras: En ny kurs som ska läsas i både 1,2 och 3. Kommer förmodligen börja
nästa år. Ev. ska 2 hp tas bort från nån av Garys kurser. TNGD12 ska ändras – byta från
dugga till tenta. Ska ev. ha labtentor. Engelska-kursen är löst, som 2:orna nu kan läsa
trots praktik (i den ska en svensk bok från en annan kurs – läsas på engelska) TNGD28
blir obligatorisk nästa år.
De håller på o bygger om massa, som skulle ha vart under sommaren. Det ska vara klart
i dec. Kåkenentrén där nere är färdigt. Bibliotekets utsida ska vara klart i dec. insidan
längre fram. Klagaomål på Eduoram – kan bero på ombyggnationen. Finns även en bugg
i Windows 7 som skapar problem. Petra ska göra frågor till ”Dagens-styrlesemedlem”
som ska upp på Facebook.

§10 ÖVRIGT

Angående rekryteringarna så har alla mailat ut till ansökande och nominerade. Vi går

vidare och väntar på svar. Vill fixa det så fort som möjligt, helst nästa vecka. Satsa på
det. Hur många är det, och de ansvariga gör schema för intervjutider
Angående Byråölen – påminn på Facebook imorgon. Vi ska vara där kl. 17.15 – ställa
iordning bord m.m.
Vi borde beställa pins till oss i styrelsen. Med namn och post på. Sofia kollar upp det.

§11 NÄSTA MÖTE
Lunchmöte 22 oktober

§12 AVSLUTA MÖTE

Ordförande Johanna Johansson avslutar mötet 13.00

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Johanna Johansson

Sekreterare: Nina Lemon

