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O C H K O M M U N I K AT I O N 		

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Torsdag 11 Augusti 2011 kl. 20.00 i TP301 på Campus Norrköping

Närvarande

Frånvarande

Adjungeringar

Samuel Wibeck
Emelie Åstrand
Sandra Karlehag
Jenny Walloff
Helene Köhler
Lisa Göransson
Sara Karlsson
Victoria Malm
Susana Jungstrand

Madelena Stunis
Emma Svartholm

Jessie Cassel

§1
MÖTET ÖPPNADES
		
Ordförande Samuel Wibeck förklarar mötet öppnat kl 20.17.
§2
VAL AV JUSTERINGSPERSONER
		
Beslutas att välja Jenny Walloff till justeringsperson.
§3
ADJUNGERINGAR
		Jessie Cassel
§4
VAL AV ORDFÖRANDE
		
Beslutade att välja Samuel Wibeck till ordförande.
§5
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
		
Beslutas att godkänna dagordningen.
§6
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
		
Beslutas att godkänna dagordningen.
§7
MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
		
Mötet blev behörigt utlyst men alla har ändå hunnit uppfatta informationen
		
och kunnat komma.

§8
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
		a.) Ordförande: Målning av märkesbacken 10.00 Mac-salen, med akademisk
kvart. Några åker och köper färg och några gör iordning mallen. Samuel och Sandra har haft
möte med MT-styrelsen precis innan detta möte. Frukosten första dagen på Nolle-p har Jonas
bokat, 3000 kr som vi delar 50/50 vi ska vara där klockan 07.00. Ett bildspel fixar Samuel och
Sandra. Vi ska köpa grön pappersduk så att de nya GDK:are vet var de ska sitta och göra konversationskort. Samuel och Jonas ska prata lite, hälsa välkommna!
		b.) Vice ordförande: Inget att rapportera.
		c.) Kassör: Inget att rapportera.
		d.) Näringlivsansvarig: Inget att rapportera.
		e.) Snordf: Inget att rapportera.
		f.) Vice Snordf: Inget att rapportera.
		g.) Event-ansvarig: MT ska gyckla på spelkvällen då borde även vi gyckla! Vi
kan köpa egna snacks och saft. Alla tar med sig spel. Nina I MT gör ett googledoc så vi ser vilka
spel som ska med. 18 nollan kommer 19-22. Legionen har eget tv-spel och gycklar. Julaphton:
Färgeriet. Pynta så mkt som möjligt. Helene har massor av julpynt. MT fråga om vi vill baka med
dom på gripen torsdag den 25:e 13.15. lussebullar och annat kul! Jonas fixar allt! En lite Arne
weisse konfranicer (Samuel och Jonas?)
		
		h.) PR-ansvarig: Inget att rapportera.
		i.) Info-ansvarig: Inget att rapportera.
		j.) Sekreterare: Inget att rapportera.
§9
TRYCKBAR
		Samtliga röstar för att anta motionen att Tryckbar blir ett utskott till Sektionsstyrelsen och att Sandra Karlehag blir ansvarig.
§ 10 NOLLE-P
		Vår egna sektionkväll: TP5, alla 6 salar är bokade. Likadant som förra året.
1.Musikquiz, Samuel och Emma. 2.Tryckbarrum mys och Portos visa, gyckeltävling. 3. inspirationsrum, Victoria, där lite här, tar lite där. Ta lite från GDK utställningen. 4. Overallsprovning,
Helene, Sara leta upp olika storlekar, samt klasslista. GDK utställningen dit. Fika till ca. 50. 5.
Picturnary Jenny och Susana förbereder Viktoria och Madde tar hand om the action, spånar på
ord. Jenny vill ha med häst.
Sälja märken och ta upp beställningar på luncherna. Göra upp vad märkerna och påsarna ska
kosta, samt schema och paketpris.
		

§11
HEMSIDAN
		De som gjorde hemsidan skulle göra en manual men har ej gjort. Lisa hjälper oss
att fixa mailadresserna. Helene kan hjälpa oss att uppdatera hemsidan nu innan Nolle-p. Måste ta
bort Emilie Bjernebo samt Elin Lundberg på hemsidan. Lisa tänkte att vi kan skriva ett 		
välkomstmeddelande så att den ser uppdaterad ut. Sara försöker fixa det först. Förslag på att ta
nya kort i täppan.
§12 TRÖJORNA OCH PÅSAR
		Tröjorna kan hämtas I studentfiket på måndag. Sandra har påsarna, de är fina.
Sandra gör ett googledoc.
§15 ÖVRIGA FRÅGOR
		Inga övriga frågor.
§16 NÄSTA MÖTE
		Kallas till senare, vi ses inofficiellt på lördag.
§17 MÖTETS AVSLUTANDE
		Ordförande förklarar mötet avslutat kl.21.29.
Undertecknas av
Ordförande: Samuel Wibeck					Sekreterare: Emelie Åstrand

Justerare: Jenny Walloff

