LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 5 november 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande
Malin Johannesson
Johanna Johansson
Nina Lemon
Matilda Lindmark
Petra Tieu
Victoria Nilsson
Sofia Flårback
Malin Johansson
Klara Gustafsson
Michael Schönberg
Emma Bygdén

§1

Frånvarande

Adjungeringar

		

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.14

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Sofia Flårback 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: Kommer inte kunna närvara imorgon.
B) Vice ordf: inget att rapportera
C) Kassör: Började med budgeten förra veckan, men måste kolla lite
extra med Therese. En viss summa är avsatt för utvärderingarna.
Går genom förslag på vinster till utvärderingarna, men hur ska vinnare
utses och efter vilken utvärdering ska man vinna? Diskuteras fram att
vinsten delas ut efter den tredje utvärderingen.
1000:- till korven till overallsinvigningen. Tryckbar har frågat om de kan få
en del av pengarna till overallsinvigningen men det röstas ner.
D) Info: inget att rapportera
E) Snordf: utvärderingarna är igång, och det är bra om alla sprider det så
att så många som möjligt kommer. UR-möte imorgon onsdag.
F) Vice Snordf: utvärderingarna börjar idag, och fortsätter i veckan. Har
UR-möte imorgon onsdag.
G) Näringslivsansvarig: Ska på möte med Dik. Går snabbt igenom
EX14 – projektledare och kassör, Ebba som valdes till kassör har hoppat
av.
Ska kolla om vi kan bli sponsrade av Cap&Design till
utvärderingstävlingen.
H) PR/web: När ska Höstmötet börja marknadsföras, och ska tiden för
evenemanget ändras? Kan skriva i eventet att folket ska komma till 18.00
(för att ha möjlighet att köpa något att äta/dricka) och att själva mötet
börjar 18.30.
Kommer fram till att börja marknadsföra det idag.
I) Sekreterare: inget att rapportera
J) Event: Ska ha första möte med medlemmarna i utskottet denna vecka.
Diskuterar hur de ska presenteras, förslagsvis på Höstmötet.
K) Amo: På möte förra veckan, många tycker att de har blivit orättvist behandlade under kursen TNGD11, men hoppas att mycket av detta kommer
tas upp under kursutvärderingen så att det vidarebefordras till Snordfarna.

§8

KASSÖR TILL EX14 - VAD GÖRA?

Den som valdes till kassör tackade ja, men hoppade sedan av.
Behövs en kassör, eller kan projektledarna dela på den posten?
Anordna ett möte med projektledarna där den här frågan tas upp och diskuteras.

§9

OVERALLSINVIGNING

Vi grillar korv, får låna Trappans grill. Grillkol och tändvätska behöver fixas, samt korv +
tillbehör och vegetariskt alternativ.
Vad för lek ska vi hålla i? Önskemål från förra året var att det skulle finnas tillfälle att
vila, och värma sig – ska vi ”hålla” i den delen?
Vi ses 10.30 ute på Himpan (preliminärt) och vi har ovve på oss.

§10 SYJUNTA

Affischen är fixad och klar, vore bra om den även kom upp i eventet och skolan.
Vi tar med saxar, märk dem med namn.
Nål och tråd får vi köpa, men vi får vara klara med att alla får ta med det de vill ha.
Pris i tävlingen om bäst pimpad ovve: Petra och Johanna ska göra ett märke.
Vi ses 17.15 i Färgeriet (måndag 11/11)

§11 SPONSRING 48H

Förra året sponsrade Styrelsen med ca 6500:- inkl moms, och nu är vi tillfrågade om
att göra det igen. Har skrivit in det i äskningarna, så om vi får pengar för det har vi råd
– annars inte, då det inte är budgeterat för. Frågan är om det kommer ge så mycket då
LinTek som kan få mer uppmärksamhet än just GDK, vi kommer synas men kanske inte
så mycket som vi skulle vilja för de pengarna.

(§12 DISKUSSION, GDK-TRÖJOR)
skjuts upp till nästa vecka

§13 NÄSTA MÖTE

Lunchmöte tisdag 12 november

§14 AVSLUTA MÖTE

Ordförande Malin Johanesson avslutar mötet 13.00

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Sofia Flårback

Sekreterare: Nina Lemon

