Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2012-10-11
Närvarande:
Jacob Frediksson, Ordförande

Erica Gunhardsson, Sekreterare

Anton Backlund, Kassör

Karl Westerberg, Näringslivsansvarig

Jacob Pålsson, Webb/PR-ansvarig

Sara Thorin, Festerichef

Victor Ivarsson, SnOrdf

Martin Johansson, Rekryteringsansvarig

David Johansson, Internrevisor
00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 19:06 i TP41.
00001 Val av ordförande
Mötet väljer J. Fredriksson till ordförande.
00010 Val av sekreterare
Mötet väljer E. Gunhardson till sekreterare.
00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Beslut tas att välja J. Pålsson och K. Westerberg till justeringsmän.
00100 Adjungeringar
Mötet beslutar att adjungera in D. Johansson med närvaro- och yttranderätt.
00101 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
00110 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.
00111 Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
01000 Rapporter och meddelanden
A.Backlund: Har betalat fakturor som berör EDGB. Har sammanfört alla
kontonummer till bokföringssystemet.
S. Thorin: Nästa sektionskväll ska börja planeras. Fråga om gemensam
overallsinvigning har höjts i 3Cant.
K. Westerberg: Jobbar med EDGB och framtida event. Semcon har svarat på
ändringarna om kontraktet.
M. Johansson: Mycket diskussion angående rekrytering och förenkling vid
hemmissionering. Förslaget är springbreakbiljett och en ED-väska som gåva.
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J. Pålsson: Har lagt in en EDGB-logga på hemsidan. Har många planer för
rekrytering och hemmissionering på hemsidan. Intervjuer med alumner är på
gång. En YouTube-kanal ska göras för ED. Fråga om utskott har höjts.
E. Gunhardson: Planerar höstmötet genom att läsa igenom föregående års
styrdokument.
J. Fredriksson: Har varit på SOFT-möte i Linköping, LinTek kommer hålla i ett
diskussionsforum 1 november i Norrköping, 17:30-19:30. Som student kan man
föra debatt med de högst beslutande på Linköpings Universitet. Detta ska läggas
upp som nyhet på hemsidan. Diskussion om man ska kalla ettorna till ett möte
innan första sektionsmötet då de får reda på hur ett sektionsmöte går till.
V. Ivarsson: Har haft möte med Adriana angående kretsteori fk. På FUM-mötet tog
de upp att Trappan har inlett ett sammarbete med kommunen för att kunna få in
mer pengar då dem går back varje månad.
01001 Stadgeändringar
Styrelsen ska komma med förslag på stadgeändringar på kommande höstmöte.
01010 Verksamhetsdokument
Uppdatering av verksamhetsdokumentet har påbörjats och styrelsen ska
fortsätta arbetet vid ett senare tillfälle.
01011 Övriga frågor
A. FUM-möte
FUM söker personer till deras valberedning. Det ligger i styrelsens
intresse att få in någon från Norrköping. Information om detta borde
komma upp. Maxgränsen är 8 personer.
B. Hemmissioneringsgåva
Mötet beslutar att gåvan ska vara värd upp till 500 kr utav de 1000 kr vi
får av Lintek för hemmissionering.
C. Sponsring till Robot-SM
Har kollat på en ansökan om sponsring till en robot. Styrelsen diskuterar
motkrav. ED-logga på roboten, bilder, filmer.
D. ED-montern
Ska städas ur.
01100 Nästa möte
Tid för nästa möte kommer att skickas ut av ordförande via e-post.
01101 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 22.37.
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____________________________________
Jacob Fredsriksson, Ordförande

____________________________________
Erica Gunhardson, Sekreterare

____________________________________
Jacob Pålsson, Justeringsperson

____________________________________
Karl Westerberg, Justeringsperson
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