LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 12 november 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

Malin Johannesson
Johanna Johansson
Nina Lemon
Matilda Lindmark
Petra Tieu
Victoria Nilsson
Sofia Flårback
Malin Johansson
Klara Gustafsson
Emma Bygdén

Michael Schönberg

§1

Adjungeringar

		

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.15

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Klara Gustafsson 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
Beslutas att godkänna föregående mötesprotokoll.

§7

RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
A) Ordförande: Ska försöka gå på MTs höstmöte imorgon, har annat
möte samtidigt men det kanske Michael hoppar in på.
B) Vice ordf: ej närvarande
C) Kassör: Vi behöver inte göra någon reviderad budget. Samuel har fått
allting han behöver, så revisionsberättelsen är inskickad.
Har fått en första annonsör till hemsidan, så faktura ska skickas.
D) Info: Ska tillsammans med Matilda ha möte med webbutskottet.
Har fått inbjudan till föreläsning i Linköping, bifogar till övriga
medlemmar i styrelsen.
E) Snordf: UR-mötet förra veckan blev inställt, äger rum nästa vecka
istället. Uppslutningen till utvärderingarna var bra, men var få från år
ett som deltog vilket var synd då de har ganska många synpunkter kring
vissa kurser. Vet de hur betydelsefulla utvärderingarna faktiskt är? Kan
förtydliga detta till nästa gång.
Ska ha examinatorssamtal den här och nästa vecka.
F) Vice Snordf: Utvärderingarna förra veckan gick bra. UR-mötet förra
veckan blev inställt, äger rum nästa vecka istället.
G) Näringslivsansvarig: Har träffat Monika från DIK, hon hade
förberett för ett lunchmöte på Trappan, men miss i kommunikationen
ställde till det lite.
Har nu i alla fall fått information om DIK, och vi skulle behöva sprida detta
för att studenter ska gå med i DIK till ett pris av 100:-.
DIK erbjuder bland annat CV-granskning, utskick om vart man jobbar, vad
man gör och vad man tjänar så att man exempelvis vid lönesamtal kan få
hjälp med hur förhandlingarna kan gå till och vad man kan kräva. Man
kan vara med i DIK samtidigt som Unionen, skillnaden är att DIK är mer
inriktad på vår bransch. För att klargöra vad DIK är och vad de gör skulle
det nästan krävas att de kom och pratade med oss studenter, exempelvis
under en lunchföreläsning. Detta är någonting vi kan spåna på själva, för
att ordna någonting där vi involverade dem.
H) PR/web: Ska tillsammans med Emma ha första mötet med
webbutskottet idag.
Frågar gruppen om deadline, om hemsidan ska vara klar till EX14 –
beroende på ambitionsnivå, men helst skulle vi vilja att sidan vara klar till
när vi söker spons till EX14.
Vill att de i utskottet ska pitcha sina idéer för oss innan jul, förslagsvis
under ett lunchmöte.
I) Sekreterare: Inget att rapportera
J) Event: Har hittills fått in några anmälningar till julmarknaden, men
sprid det vidare! Vi vill ju att så många som möjligt ska sälja/ställa ut.
Eventutskottet kommer på vårt nästa lunchmöte för att presentera sig och
sina idéer.

K) Amo: Tog upp mycket av vad som sades på förra AMO-mötet med
oss på förra lunchmötet. Ska skicka in en idéplan för hur man kontaktar
en AMO, exempelvis genom att göra en informationsgrafik med olika
scenarion som sätts upp i skolan om hur och gällande vad man kan
kontakta en AMO.

§8

DISKUSSION GDK-TRÖJOR + BESLUT

§9

DUBBEL BETALNING EX13

§10

KLARA: UPPSTARTSMÖTE EX14

§11

NÄSTA MÖTE

§10

AVSLUTA MÖTET

Det egentliga problemet är väl att vi som styrelsen inte urskiljer oss från mängden studenter.
De övriga studenternas tröjor kommer bara ha GDK-loggan på ryggen. Att ändra våra
tröjor, lägga till ”STYRELSEN” på ryggen exempelvis är någonting som vi kan framföra
till nästa generations styrelse så att de lägger till de på deras tröjor.
Är GDK-studenterna villiga att betala för tröjorna, är de medvetna om hur dyra de faktiskt kan bli?
Förslag om att anordna och beställa till våren.
Förslag om att göra en undersökning där vi tar reda på om intresse för en tröja finns, hur
stort det är och hur mycket de är villiga att betala, innan vi röstar igenom och kommer
fram till ett beslut.
Vi bör i alla fall höra av oss till de studenter som har hört sig till oss med förfrågan angående tröjor att vi har tagit upp frågan och diskuterat den.
Vi hör av oss till tryckeri och begär en offertförfrågan, och så får vi undersöka hur stort
intresset faktiskt är.
Beslut i frågan kommer att tas när vi har mer kött på benen och har fått svar.

Finns en dubbelbetalning på grund av missförstånd från förra året på 800:-.
Förfrågan om att rubricera den som utgift.
Beslutar att rubricera den som utgift.
Har haft möte med projektledarna, och diskuterade kassörsfrågan. De funderade på att
det kanske kan bli lite för tungt, men beslutade i alla fall att börja arbetet utan någon
kassör. Men om de under arbetets gång känner att en kassör krävs kan de ta ut en som
tillsätter posten.
De vill använda mailadressen från EX14 snarast då de ska börja höra av sig om
sponsring. Hur får de tillgång till den?
De har fått tillgång till Dropbox-mappen med allting från förra årets Examensdagar.
Lunchmöte tisdag 19 november

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 13.00.

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Klara Gustafsson

Sekreterare: Nina Lemon

