LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 4 februari 2014 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

Adjungeringar

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

§1

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.17

§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: 48H timmar kommer imorgon, ska posta detta i GDKgruppen.
B) Vice ordförande: inget att rapportera.
C) Kassör: Har haft kontakt med MT’s kassör, de har hand om ekonomin
för sittningen och sen fakturerar de oss. Har diskuterat om att sponsra de
som är sektionsmedlemmar.
D) Info: inget att rapportera.
E) Snordf: Studiehandboken ska göras om, en fråga som kom upp under
mötet gällde layout. Information gällande den Gyllene moroten kommer
att skickas ut nu snart.
F) Vice Snordf: inget att rapportera.
G) Näringslivsansvarig: har haft gyckelmöte och kommit fram till ett
gyckel till MT<3GDK. Men på gyckelmötet ikväll tänkte vi ta upp med MT
om vad vi ska göra gemensamt.
H) PR/web: I) Sekreterare: inget att rapportera.
J) Event: Har fått besked om att tentan i TNGD17 är flyttad (vilket även
de berörda studenterna har fått besked om), med tanke på 48H. Har haft
möte med MT – har fördelat arbetssysslorna, exempelvis ska de kolla
spons. Event ska ha en pysselkväll för att fixa dekorationer, ska även
anordna en tävling inför sittningen. Gällande MT<3GDK kommer rosor
att säljas för ca 20:- i samband med biljetterna, som kommer säljas nästa
vecka – är det någon av oss som kan hjälpa till att sälja på måndag/tisdag?
Sofia hjälper till på måndag, Klara på tisdag.
K) Amo: Har fått in bra svar på enkäten.

§8

PRAKTISKA ÅTGÄRDER FÖR AVHOPP

Matilda har valt att lämna styrelsen.
Malin har inte riktigt full koll på hur det går till när någon begär att få hoppa av, vi måste
i alla fall rösta igenom detta senare. Hur ska vi lösa det rent praktiskt får vi komma
överens om tillsammans. Antingen tar vi in en ny medlem (måste röstas igenom av
sektionsmedlemmarna) eller så hjälps vi åt att täcka Matildas post. Malin poängterar att
det bara är att prata med henne om någon av oss tycker att det känns tungt eller som att
det är för mycket att göra. Vi ska ju hjälpas åt.

§9

REVISORER MELLAN SEKTIONERNA

Förslag om att hjälpa till sektionerna emellan, kan underlätta då man inte behöver leta
upp någon utomstående. Det skulle bli smidigare då det inte är en revisor som flyttar
från stan utan förmodligen fortfarande studerar på ett annat program, lättare att vara
objektiv – blir seriöst gjort. Vi tycker att det låter bra! Malin ska diskutera denna punkt
vidare imorgon med de andra sektionsordförandena.

§10 TÄVLING – ÅRETS PROJEKT

Delades ut under MT<3GDK-sittningen förra året, vi vill föra denna tävling vidare, men
vi måste prata om den för förra året var vetskapen om denna tävling ganska låg bland
studenterna.
Går att skicka in eller nominera sina egna/andras projektsom sedan bedöms av en jury
bestående av styrelsemedlemmar, och prisas på sittningen.
Gigantisk affisch för vår anslagstavla? Så att vi uppmuntrar till att delta, poängtera att
det ska vara skolprojekt. Klara fixar affisch.
Beskrivning av projekt, kurs, deltagare, bilder, uppgiftsbeskrivning och resultat.
Från hela 2013, från förra sittningen.
Datum: senast måndag 17/2.

§11

NÄSTA MÖTE

§12

AVSLUTA MÖTET

Lunchmöte tisdag 4 februari.

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 13.00.

Undertecknas av

Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Sofia Flårback

Sekreterare: Nina Lemon

