LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 22 oktober 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

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

Sofia Flårback
Malin Johansson
Klara Gustafsson

§1

Adjungeringar

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.18

§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 haft möte angående äskningar, Sofia och Malin var
med. Ska gå igenom detta mer på söndag. Tyvärr får man inte äska pengar
för utvärderingarna men annars kommer det äksas ungefär lika mycket för
likadana saker. Deadline 1 november.
B) Vice ordf: inget att rapportera.
C) Kassör: ej närvarande.
D) Info: Liu magasin har hört av sig, men var ingenting som passade oss
just nu.
E) Snordf: ej närvarande.
F) Vice Snordf: Har börjat planera utvärderingarna.
G) Näringslivsansvarig: ej närvarande.
H) PR/web: Har haft funderingar kring hemsidan. Hur den ska
uppdateras, och vem som ska göra det. Detta är ju frågor som kommit upp
i samband med webbutskottet. Förbättringar gällande hemsidan måste
genomföras då den inte alls är up-to-date, och det vill vi ju att den ska vara
för de utomstående som är intresserade av GDK.
I) Sekreterare: Varit på alla intervjuer för General och Kassör för Legionen. Det har gått bra.
J) Event: Ska boka Färgeriet, annars inget att meddela.
K) Amo: Ska på möta nästa vecka, om vi vill att någonting speciellt ska
tas upp så säg till. Ska försöka gå vidare med punkter gällande behandling
från föreläsarens sida i kursen TNGD11. Ska även ta upp detta med Snordfarna.

§8
UTVÄRDERING BYRÅÖLEN - SÄTTA DATUM FÖR NY BYRÅÖL
I VÅR?
Många tyckte att det var roligt, uppskattades. En del fick möjlighet att ragga
praktikplatser men också att mingla runt på ett avslappnat sätt med byråfolk.
Ett förslag som kom fram är att man kan anordna någonting som gör att alla “tvingas”
prata med varandra, någon aktivitet eller liknande.
Kom fram att vissa även vill att detta skulle bli någonting som anordnas regelbundet.
Namnskyltar var det någon som saknade, tror att det skulle undetlätta en hel del.

§9

OVERALLSINVIGNING - 9 NOVEMBER

Vi kan bjuda GDKarna på korv, istället för att sponsra med andra medel. Om någon

kommer på något trevligt man kan göra under tiden man äter som inte kräver “hopp och
studs”. Hör med Johan i Tryckbar om det ens behövs (de kanske behöver vila lite)?

§10 SYJUUNTA - 11 NOVEMBER & LABKIT

Köpa in lite grejer, vad? Nål och tråd-kit / lim, tuschpenna, saker som kanske inte alla
har men som inte heller kostar för mycket att köpa in. Oklart vad som ska köpas in
eftersom det är första gången det genomförs.
Vad ska hända under kvällen:
Tävling? “Snyggast” overall? Jury? Köp ett pris eller gör ett lite märke som man kan
sätta fast och komma ihåg, “typ snyggaste overall 2013”
Andra får också ta med sina och uppdatera sina overaller.
Musik, fika.
Labkit: Gör det igen eller kör vartannat år. Kommunikationsproblem senast.

§11 NÄSTA MÖTE

Inget möte vecka 44, syns igen tisdag vecka 45.

§12 AVSLUTA MÖTE

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 13.00

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Johanna Johansson

Sekreterare: Nina Lemon & Petra Tieu

