			
		

					
					

GRAFISK DESIGN

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

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

SEKTIONENS HÖSTMÖTESPROTOKOLL
Torsdagen 3 november 2010 kl.19.00, TP2 Campus Norrköping
Närvarande				Adjungeringar
Se bifogad närvarolista			

Se bifogad närvarolista

§1
MÖTETS ÖPPNANDE
		
Sektionens ordförande Samuel Wibeck förklarar mötet öppnat kl. 19.36
§2
VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
		Beslutas att välja Samuel Wibeck till ordförande för mötet.
§3
VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
		Beslutas att välja Susana Jungstrand till sekreterare för mötet.
§4

MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Beslutas att mötet är behörigt utlyst.

§5
VAL AV JUSTERINGSPERSONER/RÖSTRÄKNARE
		Beslutas att välja Stefan Söber och Alexandra Asklund Andersson till
		
justeringspersoner och rösträknare.
§6
ADJUNGERINGAR
		Enligt närvarolista. Beslutas att godkännas.
§7

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Beslutas att godkänna föredragningslista.

§8
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSE
		
Föregående kassör läste upp verksamhetsberättelsen.
		Se Bilaga.
Beslutas att antaga verksamhetsberättelsen.
§9
BYTE AV REVISOR
		På grund av missförståelse mellan revisorns engagemang i övrigt studentliv sker
		
nu ett byte av revisor.
		Beslutas att Sandra Olt inte längre är revisor.
		Beslutas att Anders Berg är ny revisor.
§10 LINTEK
		
Information från Lintek presenteras av Lithanians Chefredaktör Kristoffer
		Ruckemann.
		
Sammanfattningsvis berättades om Linteks kärnverksamhet och vad som händer.
		
Lintek har fått ett nytt rektorsråd. Kampen med CSN om att ha utbildningar
		
upplagda på 36 veckor uppskjutes till 2014. I Norrköping jobbar de för bättre
		
arbetsmiljö, bland annat ett nytt mikrorum och ett mer levande campus.
		
Lintek fyller 40 år och kommer ha en jubileumsvecka, samt vecka 48 så har 		
		
Lintek en klimatvecka. LARM kommer i år ske under en mässdag iställer för två
		
men med en händelserik införvecka också. Ett nytt event är också
		
studentfestivalen som kommer äga rum andra veckan i maj.
§11 NYA LEGIONEN
		Samuel Wibeck från GDK och Linnea Malcherek från MT har nominerats som
		
nya generalen och kassören för Legionen 2012.
§12 INFO EXAMENSEVENTET
		
Graziella Guglielmo och Karin Asklund röstas in som nya projektledare för
		
kulör, examenseventet för 2012.
§13 TACK TILL GAMLA STYRELSEN / LEGIONEN
		Gamla styrelsen och Legionen tackas av med en blomma.
§14 ÖVRIGA FRÅGOR
		Inga övriga frågor.
§15 MÖTETS AVSLUTANDE
		
Mötet avslutas kl 20.19

Undertecknas av
Ordförande: Samuel Wibeck					Sekreterare: Susana Jungstrand

Justerare: Stefan Söber						Justerare: Alexandra Asklund

