LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 25 februari 2014 kl. 12.15, TP301 Campus Norrköping.
Närvarande

Frånvarande

Malin Johannesson
Johanna Johansson
Petra Tieu
Sofia Flårback
Malin Johansson
Klara Gustafsson
Michael Schönberg
Nina Lemon

Emma Bygdén
Victoria Nilsson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE

		

Adjungeringar

Ordförande Malin Johannesson förklarar mötet öppnat klockan 12.16

§2

VAL AV JUSTERINGSPERSON

§3

ADJUNGERINGAR

Beslutas att välja Petra Tieu 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: sittningen gick bra, blev lyckad. Har inte fått någon mer
info om gymnasiemässan i Norrköping. Åker på mässa i Linköping nu på
lördag, berättar om förslag på hur montern ska se ut. SAFT lördag kväll,
pajer & sallad förbereds nu i veckan. Lekar kommer att anordnas av oss i
styrelsen, EX14.
Börjar 19.00 – vi ses 17.30 på Vattentornet.
B) Vice ordförande: foldrarna skrivs ut i eftermiddag, skulle behöva
hjälp då. Peppa folk att söka styrelsen!
Gå ut och informera om styrelsen för:
GDK 2 imorgon 13.15, TP2
GDK 1 torsdag 13.15, K2
– kom och va med!
C) Kassör: funderar på att överföra budgeten till Google kalkylblad.
D) Info: ej närvarande.
E) Snordf: UR-möte ikväll. Gyllene Moroten ska in på fredag. Ska prata
om studiehandboken och studievägledning ikväll.
F) Vice Snordf: se Snordf.
G) Näringslivsansvarig: Möte förra veckan där de olika styrelserna
i Linköping respektive Norrköping diskuterades, hur mycket tid som de
olika posterna lägger ner
Fråga Demola om de kan hålla en lunchföreläsning för GDK, MT, Bygg och
ED där de även sponsrar med lunchmackor.
NOSP-möte, JPL enkäten kommer snart skickas ut.
H) PR/web: I) Sekreterare: protokollen väntar fortfarande på att få komma upp på
webben.
J) Event: ej närvarande
K) Amo: Hade möte förra veckan (GU-möte) där diskriminering diskuterades, en institutionsrunda och stormöte ska hållas.
ITN har för många studenter med för höga ambitioner – resulterar i färre
platser på basåret. En ny studiehandbok ska tas fram, kommer samma för
alla studenter, tanken är att den ska heta Bilda.
Språkverkstaden kommer erbjuda hjälp och stöd på engelska, tidsbokning
krävs.

§8

BYRÅÖLEN - GENOMFÖRA ELLER EJ?

§9

ENTLEDIGANDE AV MATILDA LINDMARK

Ska genomföras. Onsdag 12 mars, Trappan är bokad. Men vilka ska bjudas in nu när
Leon har avvecklats? Om inget byråfolk kan/vill komma håller vi en vanlig sektionspub.
Vi bjuder in alla som bjöds förra gången, lägger upp på Facebook och hör med EX14 om
de vill komma och göra sig hörda.
Diskuterar att styrelsens godkännande och revisorns godkännande & underskrift kan
entlediga styrelsemedlemmar, en aktuell punkt då vi fått förfrågan gällande detta från
Matilda Lindmark.
Beslutar att entlediga Matilda Lindmark från sin post i styrelsen 13/14.

§10 ALKOHOL PÅ SAFT?

Ska vi bjuda på bål? Ja om vi har råd – och vi har råd i år! Alkoholfria alternativ kommer
självklart finnas.

§11

NÄSTA MÖTE

§12

AVSLUTA MÖTET

Lunchmöte tisdag 4 mars.

Ordförande Malin Johannesson avslutar mötet 12.57.

Undertecknas av
Ordförande: Malin Johannesson		
Justeringsperson: Petra Tieu

Sekreterare: Nina Lemon

