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LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 30 augusti 2011 kl. 17.00 i TP403 på Campus Norrköping

Närvarande

Frånvarande

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

Emma Svartholm

Adjungeringar

§1
MÖTET ÖPPNADES
		
Ordförande Samuel Wibeck förklarar mötet öppnat kl 17.20.
§2
VAL AV JUSTERINGSPERSONER
		
Beslutas att välja Sara Karlsson till justeringsperson.
§3
ADJUNGERINGAR
		Inga.
§4
VAL AV ORDFÖRANDE
		
Beslutade att välja Samuel Wibeck till ordförande.
§5
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
		
Beslutas att godkänna dagordningen.

§6
MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
		
Mötet blev behörigt utlyst men alla har ändå hunnit uppfatta informationen
		
och kunnat komma.
§7
GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTERPROTOKOLL
		
Föregående mötesprotokoll gås igenom vid senare tillfälle.
§8
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
		a.) Ordförande: Helgen 9-11 är ordförande och vice ordförande iväg på utbildning. Utbildningen för hela styrelsen kommer vara den 24 September.
Fikalista sker enligt följande ordning i de fall där möten sker på annan tid än den regelbunda
lunchen:
Emelie Åstrand, Sandra Karlehag, Madelene Stunis, Lisa Göransson, Jenny Walloff, Susana Jungstrand, Sara Karlsson, Helene Köhler, Victoria Malm, Samuel Wibeck.
		b.) Vice ordförande: Inget att rapportera.
		c.) Kassör: Ej närvarande.
		d.) Näringlivsansvarig: Har fått mejl från en reklambyrå bestående av gamla
GDKare som är intresserade av att arrangera en föreläsningskväll för att bl.a. inspirera stidenter,
främst 2or och 3or, att söka praktik eventuellt jobb hos dem. Styrelsen är positiva till deta
förslaget och datum som skulle passa vore i början på period 2, alltså oktober. Tidpunkt måste
diskuteras närmare med reklambyrån.
		e.) Snordf: Ska iväg på utbildning den 10 september.
		f.) Vice Snordf: Inget att rapportera.
		g.) Event-ansvarig: Inget att rapportera.
		
		h.) PR-ansvarig: I veckan ska foton på styrelsemedlemarna tas för att vara med
på hemsidan och på sektions sida i Lithanian. Manusstoppet är torsdag 1 september så senast då.
		i.) Info-ansvarig: Ska snart skicka iväg ett nyhetsbrev. Förslag på vad som ska stå
med är Kalas och föreläsningskvällen enligt ovan om mer är bestämt.
		j.) Sekreterare: Inget att rapportera.
§9
JULMARKNAD
		I år ska julmarknaden försöka arrangeras i samarbete med Arbetets museum och
kommunens julmarknad för att attrahera mer folk. Den ska då ta plats 26-27 November, alltså
första advent. Ej beslutat om den ska vara en eller två dagar utan det beror på hur många som
anmäler sig. Projektledare för julmarknaden måste ansökas och deadline för det blir den sista
september.

§ 10 GDK-SITTNING
		Tryckbar beslutas ha huvudansvaret för GDK-sittningen. Styrelsen är med och
hjälper till. Datum beslutas under trappans bokningsmöte.
		
§11
SITTNING MED TIDIGARE STYRELSE
		Det vore trevligt med en sittning med den gamla styrelsen. Diskuteras vidare
senare. Vattentornet anses vara en lämplig plats.
§12 SEKTIONSPUB
		Sektionspub blir lättast att ha någon gång mitt i veckan. Förslag på datum 22
September. Skulle detta inte funkar 21, 28 eller 29 september också bra.
§13 MT-GDK SITTNING
		Sittningen passar bäst i början av våren, innan praktiken. Eventansvarig ska diskutera mer med MT.
§14 OVERALLER
		Pga. av leveransstoppfrån tidigare tillverkare ska overallerna beställas från ett nytt
ställe. Leverantören Jobtob är billigast och man kan dessutom välja själv exakt vilken färg, vilket
gör det lättare att få de nya overallerna så lika de gamla som möjligt. Jobtob väljs efter omröstning i styrelsen.
§15 NOLLEUTVÄRDERING
		Nolleutvärdering blir onsdag den 14 september, 19.00 hemma hos Sandra.
Länk till adressen:
§16 GRUPPKONTRAKT
		Samuel mailar ut det gamla gruppkontraktet så alla kan titta igenom det och
skriva upp egna tankar. T.ex. förväntninar nför året och hur man vill bli bemött om man får kritik.
§17 REGELBUNDNA MÖTEN
		Tisdag lunch beslutas som regelbunden mötestid varje vecka. Susana bokar lokal
varje måndag.
§18 ÖVRIGA FRÅGOR
		Sara Karlsson, info/webb-ansvarig, kommer ta studieuppehåll för att jobba från
och med oktober. Om hon ska stanna på posten och medverka via skype på mötena eller ersättas
beslutas senare.

§19 NÄSTA MÖTE
		Tisdag den 6 september 12.15
§20 MÖTETS AVSLUTANDE
		Ordförande förklarar mötet avslutat kl.18.49
Undertecknas av
Ordförande: Samuel Wibeck					Sekreterare: Susana Jungstrand

Justerare: Sara Karlsson

