LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 3 december 2013 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

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

Victoria Nilsson
Michael Schönberg

§1

		

Adjungeringar

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.16

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Emma Bygdén 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 mailat Temia om offert för tröjor, har inte fått svar
så ska ringa. Har även kontaktat studenttryck om vad de har för produkter.
Så hoppas få svar snart.
En kille kontaktade oss och frågade om vi vet någon som kan hjälpa till att
formge en applikation, samarbete med innovationskontoret. Föreslog en
klasskamrat, men vill att vi ska posta detta på Facebook.
B) Vice ordf: ej närvarande.
C) Kassör: Har fått ännu en faktura som ska skickas. Ska diskutera
mailadress och kontakt med kunden, med Emma.
D) Info: se PR/web
E) Snordf: UR-möte imorgon i Linköping, PPG torsdag. Alla
utvärderingar är inskickade, ligger i vår dropbox så alla kan gå in och kolla
om vi vill. En sammanfattning kan skrivas och postas på Facebook. Vi får
inte lägga upp hela dokument, inga namn ska gå att söka på.
F) Vice Snordf: UR-möte imorgon i Linköping, PPG torsdag.
G) Näringslivsansvarig: Har varit på näringlivsrådsmöte, ansåg att vi
har ganska bra anknytning till näringslivet än andra ingenjörsutbildningar.
Möte kommer hållas angående att ha gemensamma arbetsmarknadsdagar,
vilket kanske inte är intressant för oss då vi vill ha kvar våra
examensdagar, EX14.
Är det någon annan än Klara som kan gå på det här mötet?
Bestämmer att det inte är aktuellt för oss, så ingen representant från oss
kommer att närvara. Tar upp frågan om att söka spons till utvärderingarna
av Cap and Design, eller om detta ska sparas till EX14.
H) PR/web: Webbutskottet vill ha en brief, deadline: slutet av period 1 av
vårterminen. Bra att ha när man ska söka spons till EX14.
De ska ju komma hit och presentera sig och sina idéer innan jul. Matilda
och Emma skriver ihop en brief innan dess.
Gymnasiemässan 1 mars i Linköping - vill vi vara med?
Sista anmälningsdag är 18 december. Bestämmer att vi ska anmäla oss och
närvara, men någon mer än bara Matilda bör följa med.
I) Sekreterare: inget att rapportera
J) Event: ej närvarande
K) Amo: Hade möte för två veckor sedan, pratade om jordnötter och att
alla ska tänka på att det inte får förekomma på skolan.
Klagomål om att det affischeras för mycket, ska framföras till festerier och
Trappan, bland annat.

Diskuterade studentfall, är detta någonting som vi borde börja ta upp? Hur
exempelvis frågor från studenterna ska bemötas. Kan vara bra och givande
att ha diskussionpunkter.
Ska vi ta hand om utbytesstudenterna på ett bättre sätt? Nu blir de inte
direkt introducerade för klassen, vi skulle kunna göra någonting på Facebook eller bjuda in till gemensam förfest - någonting att ta upp i
testamenten?

§8

FÖRFEST TILL BARTÖMNINGEN (”GEMENSKAPSKVÄLL”)

§9

SPONSRINGS-GRUPP

§10

MATILDA - HEMMISSIONERING

§11

NÄSTA MÖTE

§12

AVSLUTA MÖTET

Står i verksamhetsplanen att vi ska anordna en gemenskapskväll innan Töm & Glöm,
anledningen till detta är att skapa en plats där alla kan umgås och göra någonting
gemensamt. Vi kan göra det till vad vi vill, tävlingar eller bara chillkväll. Styrelsen
stannar och städar. Pelikanen är ett förslag, kl 19 för Styrelsen och kl 20 för resten?
Klara ska höra med grannar.
Inte så bråttom egentligen. Ska Sofia och Klara fixa sponsgrupp? Förslag: Victoria
skriver upp event som behöver sökas spons för samt kursutvärderingar. Matilda (?) och
Emma(?) skriver upp dokument där det förklaras vilka GDK är. Gå till ICA Strömmen.
Blanda in eventutskottet. Avtal för hela sektionen. Alla inblandade har ett möte. Tänk på
det till nästa styrelse.
Hemmissionering, ska stå under lunchen imorgon och informera om detta. Vi har inte
bestämt vad pengarna ska användas till, hemissionärer får hälften av pengarna + resan
betald, men om en del går till bidrag av en biljett, utskott och en del styrelsen. De andra
sektionerna har lagt till att man får någonting mer, som exempelvis en biljett till Saft.
Lunchmöte tisdag 10 december.

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 13.00.

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Emma Bygdén

Sekreterare: Nina Lemon

