LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 19 november 2013 kl. 12.15, TP41 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

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

Emma Bygdén

§1

Adjungeringar

		

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.15

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Matilda Lindmark 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

EVENTUTSKOTTET SÄGER HEJ

Beslutas att godkänna föregående mötesprotokoll.

Kort presentation av medlemmarna i utskottet: Dennis, Sandra, Andrea från årskurs 2
och Denise årskurs 1.
Efter Höstmötet tänkte de anordna Pingisturnering i Bryggmästarbaren istället för quiz,
och som pris får vinnaren biljett till valfri klubbkväll på Trappan.
Kommer även att få presentera sig imorgon på Höstmötet då de även kan promota
tävlingen och julmarknaden.
Vision: få ett starkare samarbete mellan klasserna och möjlighet att lära känna andra i
de andra årskurserna.

§8
GENOMGÅNG AV HÖSTMÖTET + UPPDELNING AV 				
		
ANSVARSOMRÅDEN
Går igenom punkt för punkt hur morgondagens möte kommer att gå till.
Genomgång av föredragningslistan.
Ny punkt på föredragningslistan ”Valnämnd”.
• Vi ses 17.15 och styrelsetröjorna ska vara på
• Sofia och Malin registrerar mötesdeltagare: skriver upp vilka som är
sektionsmedlemmar och vilka som inte är medlemmar för att kunna adjungera in dem
under mötet och uppföra en deltagarlista.
• Klara hjälper till att koppla upp projektor och mikrofon.
• Petra och Johanna hämtar allting som behövs från sektionsförrådet och sköter
försäljning av märken och påsar.
• Sofia köper rosor till de som ska tackas.
• Vi hjälps åt att ställa iordning bord, stolar och lägga på dukar. Puben stänger 22.00 och
då bör så många som möjligt vara kvar och hjälpa till att plocka undan.

§9

RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
A) Ordförande:
B) Vice ordf:
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: ej närvarande
E) Snordf:
F) Vice Snordf:
G) Näringslivsansvarig: Har haft kontakt med leverantören för
overallerna som har fakturerat för två extra overaller.
Har fått mail från BYN som vill bjuda årskurs tre på fika, fredagen 28/11.
Återkommer gällande detta.

H) PR/web: har lite att ta upp, men önskar att få en egen punkt på nästa
lunchmöte.
I) Sekreterare: inget att rapportera
J) Event:
K) Amo:

§10 NÄSTA MÖTE

Höstmötet imorgon onsdag, 20 november.
Lunchmöte tisdag 3 december.

§11

AVSLUTA MÖTET

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 13.00.

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Matilda Lindmark

Sekreterare: Nina Lemon

