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

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 13 september 2011 kl. 12.15 i TP403 på Campus Norrköping

Närvarande

Frånvarande

Adjungeringar

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

Sandra Karlehag

Maria Olsson, vice kårordf.

§1
MÖTET ÖPPNADES
		
Ordförande Samuel Wibeck förklarar mötet öppnat kl 12.16
§2
VAL AV JUSTERINGSPERSONER
		
Beslutas att välja Lisa Göransson till justeringsperson.
§3
ADJUNGERINGAR
		Maria Olsson, vice kårordförande är på besök.
§4
VAL AV ORDFÖRANDE
		
Beslutade att välja Samuel Wibeck till ordförande.
§5
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
		
Beslutas att godkänna dagordningen.

§6
MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
		Ja
§7
GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTERPROTOKOLL
		Ja
§8
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
		a.) Ordförande: Har varit på fullmäktigemöte. De kommer ha möte varannan
månad.
		b.) Vice ordförande: Bokningsmötet hade gått bra. GDK-sittningen är den 8
oktober och sektionspuben är nu den 22 september.
		c.) Kassör: Fel mail på hemsidan. Info ansvarig ska fixa detta.
		d.) Näringlivsansvarig: Overallerna är beställda nu, och han ska försöka skynda
så att de hinner komma innan kravallen. Kvällen med byrå Kreativ kommer preliminärt att vara
den 8 November.
		e.) Snordf: Det kommer in många förfrågningar om gästföreläsningar som inte
blir av pga. av att de inte faller in under någon lämplig kurs. Det diskuteras nu om man skulle
kunna ha en kurs för gästföreläsningar, problemen är att det blir svårt med både poäng, CSN och
examinationen att lägga in en sådan kurs. Ett förslag är nu då att styrelsen ansvarar för detta och
arrangerar gästföreläsningar. Möjligtvis tillsammans med MT. Ska undersöka vidare om detta är
möjligt då det även behövs pengar för detta från nämnden.
		f.) Vice Snordf: Inget att rapportera
		g.) Event-ansvarig: Ej närvarande.
		
		h.) PR-ansvarig: Har tagit bort kulörannonsen från hemsidan. Ska ha sitt första
PR-möte i Linköping ikväll.
		i.) Info-ansvarig: Har varit hos Sy och Sticka och tittat på nya revärer, de godkänndes av styrelsen och kostar 15kr/m. Har ännu inte skickat ut nyhetsbrevet för att hon fått
problem med listan över sektionsmedlemmarna men ska göra detta så fort som möjligt.
		j.) Sekreterare: Behöver hjälp med att kunna lägga upp protokollen på hemsidan.
Webbansvariga skulle kolla upp möjligheterna.
		k.) Arbetsmiljöombud: Inget att rapportera.
§9
SEKTIONSPUB
		Sektionspuben blir torsdag 22 September. Temat blir spelkväll, och alla GDKare
får komma, inte bara sektionsmedlemmarna. Den kommer vara på trappans övervåning och mat
samt dryck finns att beställa. Tiden blir 18 till 23. Susana fixar affischen och Victoria bokar trappans spel så vi får ha dem.

§14 OVERALLER
		Betalning sker via bankkonto eller kontant. Styrelsen sitter onsdag, torsdag och
fredag och tar emot betalning.
§15 NOLLEUTVÄRDERING/KICKOFF		
		Nolleutvärdering blir onsdag den 14 september, 19.00 hemma hos Sandra.
§18 ÖVRIGA FRÅGOR
		Sara Karlsson, info/webb-ansvarig stannar i styrelsen trots studieuppehållet.
§19 NÄSTA MÖTE
		Tisdag den 20 september 12.15
§20 MÖTETS AVSLUTANDE
		Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 13.02
Undertecknas av
Ordförande: Samuel Wibeck					Sekreterare: Susana Jungstrand

Justerare: Lisa Göransson

