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LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Tisdag 4 oktober 2011 kl. 12.1 i K106 på Campus Norrköping

Närvarande

Frånvarande

Adjungeringar

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

Lisa Göransson
Madelena Stunis

Heléne Njord-Westerling
Bo Sundborg

§1
MÖTET ÖPPNADES
		
Ordförande Samuel Wibeck förklarar mötet öppnat kl 12.15.
§2
VAL AV JUSTERINGSPERSONER
		
Beslutas att välja Helene Köhler till justeringsperson.
§3
ADJUNGERINGAR
		Heléne Njord-Westerling och Bo Sundborg från Norrköping Science Park.
§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: Det ommer att vara ett stormöte med kommunen den 1 november om hur studentlivet fungerar. Höstmötet för sektionen flyttas därför till 3 november.
Diskussionerna mellan CSN och Lintek har blivit uppskjutna till 2014.
På middagen vid Linteks 40-års jubileum den 19 november kommer två pplatser reserveras för
styrelsen, varav den ena platsen är gratis.
Vi har nu fått ett skåp i förrådet av MT.
		b.) Vice ordförande: Inget att rapportera.
		c.) Kassör: Inget att rapportera.
		d.) Näringlivsansvarig: Har spikat datum med Byrå Kreativ för den 8 november.
Ska skriva på kontrakt med trappan efter att ha kollat med dem först hur de vill ha det.
		e.) Snordf: Ej närvarande.
		f.) Vice Snordf: Inget att rapportera.
		g.) Event-ansvarig: Har pratat med Lintek om att eventuellt ha en styrelsesittning, denna gång i Norrköping istället.
		
		h.) PR-ansvarig: Ej närvarande.
		i.) Info-ansvarig: 10 oktober är det en föreläsning med juristgruppen angående
firmarätt och avtalsrätt. Anmälan sker senast den 7 oktober.
Har pratat med Tobias Trofast om att ha ett utrustningspaket med linjal, skalpell, lim och
liknande. Ska kontakta Kontorab anågende en rabatt för GDKsudenter på ett sådant paket.
Har lagt till plats för protokollen på hemsidan, och tagit bort de interna nyheterna.
		j.) Sekreterare: Inget att rapportera.
		k.) Arbetsmiljöombud: Har varit på utbildning om lika villkor.
Ska försöka få en extra skrivare till den lilla macsalen.
§9
JULMARKNAD
		Sista dagen för ansökningar har varit och tre stycken har ansökt.
§ 10 NORRKÖPING SCIENCE PARK
		Norrköping Science Park är på besök för att diskutera ett samarbete oss emellan.
De fokuserar på visuella och interaktiva medier och består av olika aktörer, t.ex. företag och kom-

munen. De jobbar för att skapa synergier mellan aktörerna, förmedla jobb och sprida kompetens.
Därför vill de nu nå ut till GDK och involvera oss i deras verksamhet. Förslag på samarbete kan
vara aktiviteter, inbjudningar till föreläsningar, voluntärhjälp och hjälpa till med exjobb och
praktik. Hemsidan har nu ett formulär där man kan fylla i sin kompetens och anmäla sig personligen. Denna skulle kunna utvecklas till att innehålla val även för GDKstudenter. Det vi även kan
hjälpa till med är att skapa kontakt mellan aktörerna och studenter via mail, hemsida och facebook.
§11 OVERALLER
		Levereras nästa vecka, dvs v.41. Sara ansvarar för att köpa revärerna.
§12 ÖVRIGA FRÅGOR
		Inga övriga frågor.
§13 NÄSTA MÖTE
		Tisdag den 11 oktober 12.15
§14 MÖTETS AVSLUTANDE
		Ordförande förklarar mötet avslutat kl.13.11.
Undertecknas av
Ordförande: Samuel Wibeck					Sekreterare: Susana Jungstrand

Justerare: Helene Köhler

