LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 18 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 12.15

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Michael Schönberg 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: Ska ha möte med planeringsgruppen inför SAFT. Har
börjat planera manus till sittningen. Har varit på möte i Linköping där
samarbetet med LinTek diskuterades. 1 mars - gymnasiemässan (samma
datum som SAFT) i Linköping, är även en mässa i Norrköping 5 mars, men
väntar på mer information om detta.
B) Vice ordförande: se punkt 11.
C) Kassör: Fått mail angående äskningar, får kolla upp till mat/dryck till
SAFT, en till faktura från EX13 har kommit in, den är betald men föreslår
att EX14 håller bättre koll på sina fakturor så att de inte trillar in nu så här
i efterhand.
D) Info: Fått en mailförfrågan från en gymnasieklass i Linköping som
undrade om det finns någon ambassadör som kan komma och prata om
GDK - kan svara att vi kommer finnas på plats under gymnasiemässan 1
mars, då vi inte har vägarna förbi Linköping så ofta.
E) Snordf: Utvärderingar är klara och inskickade.
Gyllene moroten - kan inte alla prata om det och påminna sina kompisar,
kul att uppmuntra bra föreläsare.
F) Vice Snordf: Utvärderingar klara och inskickade.
G) Näringslivsansvarig: Se punkt 8.
H) PR/web: I) Sekreterare: alla protokoll ligger uppe Driven i mappen WEBB - redo
att få komma upp på gdk.nu
J) Event: skickat ut inbjudningarna till SAFT, har fått 20tal svar.
K) Amo: Inget att rapportera.

§8

KLARA; JPL, LOGISTIKBROSCHYR, DEMOLA

Har fått förfrågan från logistiksektionen om att göra grafiskt material, styrelsen anser
att det är lika bra att lägga upp info om detta på vår GDK-sida så att alla kan läsa och om
någon är intresserad åta sig uppgiften
JPL: skulle kunna göra ett formulär som vi studenter kan fylla i för att få konkreta
förslag.
Demola: de vill träffa GDK 1 & 2, hur ska det gå till? De skulle kunna komma på någon
sektions-pub/möten/träffar eller liknande (de vill vara del av någonting alltså vill de inte
hålla i någon lunchföreläsning).

§9

ÅRETS PROJEKT (VINNARE, DIPLOM, PRIS)

En del projekt har skickats in, vi behöver mer tid att diskutera och kolla igenom alla
bidrag. Emma skapar mapp på Drive där alla projekt samlas så kan vi i styrelsen kolla
igenom dem i lugn och ro. De som kan stannar kvar efter detta mötet - kollar alla bidrag
och diskuterar medan de som inte kan idag ses imorgon lunch (19/2) och diskuterar då.

§10 SITTNINGEN (VICTORIA)

Bordsplaceringen är klar (TACK Malin, Petra, Sofia & Klara).
Menyerna ska skrivas ut och hälsningarna på rosorna ska Victoria skriva.
Vi borde träna mer och pyssla på Trappan - så vi ses där 17.15 fixade och fina på lördag.

§11 MICHAEL – REKRYTERING

Hade tänkt lägga upp ett event på Facebook och nästa vecka är det planerat att vi börjar
gå ut i klasserna för att prata om styrelsen och, återkommer med tider. Säger till om
hjälp behövs.
I Driven ligger bilder till Facebook & Instagram, även foldern och intervjufrågorna vi ska
använda oss av senare i rekryteringen.

§12 VÅRMÖTE

Förslagsvis 6 maj.
Malin kollar om Trappan är ledig, annars blir det en vanlig sal i skolan. Men det skulle
vara kul att ha det på Trappan och kanske kombinera mötet med en pub.

§13

NÄSTA MÖTE

§14

AVSLUTA MÖTET

Lunchmöte tisdag 25 februari.

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 12.51.

Undertecknas av
Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Michael Schönberg

Sekreterare: Nina Lemon

