Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-09-08
Närvarande:
Elin Wollert, Ordförande

Filip Bengtsson, Kassör

Nicklas Bohman, Sekreterare

Fredrik Baaklini, SnOrdf

Johan Abrahamsson, Vice SnOrdf

Martin Oja, Festeristchef

David Khelil, Webb/PR/Tryck

Magnus Karlsson, Inspektor

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:19 i TP404.
2. Val av ordförande
Mötet väljer sittande till ordförande.
3. Val av sekreterare
Mötet väljer sittande till sekreterare.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Beslut tas att välja Johan och Martin till justeringsmän tillika rösträknare.
5. Adjungeringar
Mötet adjungerar in Magnus Karlsson.
6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut onsdagen den 08-09.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Lägger till punken Mötesdagar.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert: Har svarat på mail och skickat ut kallelse för mötet. Har varit på
möte med de andra ordförandena för Norrköpingssektioner, samt varit på
banken och blivit firmatecknare.
Nicklas Bohman: Hjälp till vid Sektionskvällar under nolle-p. Har renskrivit
protokoll från föregående möte, sett till så att dessa blivit justerade och hängt
upp dem på ED-sektionens anslagstavla.
Sandra Pantzare: Arbetet med EDGB. Har kontaktat Ericsson gällande att
fortsätta som sektionssponsor. Varit på möte med Examera, Norrköping
kommun och PPG. Håller på att utveckla ett samarbete med alla tekfak-sektioner
där studenter ska få presentera projekt för företag. Utsett Oscar Wigren till
Alumniansvarig.
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Fredrik Baaklini: Har varit på PPG möte samt informerat ED1 om vad SnOrdf är
och gör. Samt utsett klassrepresentanter från ED1.
Johan Abrahamsson: Utsett klassrepresentanter från ED1 och svarat på mail
angående GU-rådet. Varit på Kalasmotagningen och visade där upp ED mot
nyblivna studenter.
David Khelil: Hemsidan gick ner men såg till så att den var uppe snart efter detta
upptäcktes. Lagt upp diverse dokument på hemsidan. Bytt namn på de olika
styrelsemedlemmarnas mail.
Martin Oja: Jobbat med nolle-p och håller på att planera Femmansfest.
Filip Bengtsson: Varit på banken och blivit firmatecknare. Jobbat på ett avtal
med Loomis.
9. Mötesdagar
Mötet beslutar att ha lunchmöte på måndagar och styrelsemöten på
onsdagar/torsdagar.
10. Gruppkontrakt
Mötet vill skriva om ett flertal punkter på gruppkontraktet men då alla inte är
närvarande får konkreta ändringar göras vid ett senare tillfälle.
11. Utvärdering av Nolle-P
Sektionskvällar gick bra men det har varit problem med att engagera ettan till
viss mån. Sektionkväll 2 borde vara pluggkväll som tidigare år på skolan eller
Vattentornet. Ett förslag är att LiThel skall ha en kväll där nollan får göra nått
roligt, en enkel lödning för dem att göra eller liknande. Möjligen nått för att ta på
ovven eller nollebricka.
12. Evenemang:
- Sektionskvällar
Möten sätter ett mål att ha minst 3 sektionskvällar under hösten. Gärna ett innan
höstmötet. Styrelsen vill kunna lägga fram förslag under denna kväll för att se
om idéer som styrelsen är sådant som medlemmarna vill se ska hända. Andra
förslag är t.ex. lan.
- Pluggstugor
Mötet bestämmer att för tillfället fortsätta med pluggstugorna som vanligt, alltså
varje vecka. Mötet vill få dit lärare/äldre studenter som kan hjälpa ettorna med
deras kurser. Mötet bestämmer att pluggstugorna ska börja med lite fika och
mingel för att sedan börja plugga. Detta för att motverka att folk sitter och
pluggar medan andra pratar om annat än skolarbete. Fredrik skall fixa kaffe.
Filip och Sandra skall prata med de olika årskurserna om designen på
pluggstuga.
- Systuga
Det finns intresse att ha en/flera systuga. Mötet ställer sig väldigt positiva detta.
Den bör vara ganska nära inpå en eventuell ovveinvigning.
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Häng på Demola m.m.
Elin och Sandra har varit på Demola och förespråkar att försöka få
sektionsmedlemmar dit och att försöka ha en sektionskväll eller annat
evenemang på där.
ED-hoodies/ovvar
Mötet bestämmer att gå ut med intressekoll för att se om det finns ED:are som
vill ha ED-hoodies och ED-väskor.
Kan eventuellt behövas köpas in någon ytterligare ovve till ettan. Nicklas skall
dubbelkolla med ettan innan detta tas beslut om.

13. Styrelsetröjor:
- Hoodies
Styrelsen överväger att köpa styrelse-hoodies. Detta skulle betalas av
styrelsemedlemmarna själva.
- Skjortor
Mötet bestämmer att hitta skjorta och testa storlekar på måndag den 14-09.
14. Hemsidan och informationsflöde
Mötet bestämmer att hemsidan skall vara ett seriöst forum för ED-sektion.
Sektionens facebooksida skall användas för påminnelser, länkar till nyheter på
hemsidan m.m. En presentation på facebook om varje medlem skall genomföras
utöver den som skall läggas upp på hemsidan.
15. Broschyr till mässor, för företag och blivande studenter
Mötet beslutar att bordlägga denna punkt.
16. Alumner
Oscar Wigren är utsedd till alumni ansvarig.
17. Förråd
Det behöver rensas i förrådet efter nolle-p. Det skall göras en lista på det som
finns så att styrelsen själva vet vad sektionen har för saker. Att hitta ny
förrådsyta skall undersökas.
18. Klassrepresentanter
Det saknas klassrepresentanter och detta behöver utses snarast.
19. Samarbete med företag
Refererar till andra ovanliggande punker då detta diskuterats flertalet gånger
under mötet.
20. Grafisk profil:
Mötet vill skapa en grafisk profil för att underlätta för dokument, merchandise
m.m.
-

Dokument
Nicklas och David utses för att ta fram en grafisk profil.
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-

ED flaggan
Den gamla ED-flaggan är utdaterad och styrelsen vill gärna uppdatera denna på
något sätt.

21. Utskotten.
-

Rymdutskott
Det behöver hittas folk för detta utskott. Sandra skall göra detta.
EDGB
Börjar finnas företags om vill komma. Det ligger på en liknande nivå som
tidigare år.
Lista medlemmar till resp. utskott
Styrelsen skall sammanställa en lista på all som är med i varje utskott.

22. Populärvetenskapliga mässan
Mötet bestämmer att bordlägga frågan.
23. Tillgång till bankkonto
Mötet vill ändra stadgarna gällande vem som har tillgång till bankkontot. Mötet
anser att Revisorer bör ha befogenhet att se sektionens konton t.ex. Bestäms vid
ett senare tillfälle.
24. Övriga frågor
Elin, fått en förfrågan om att delge en lista på nykomna studenters mail för jobb.
De skall hjälpa till experiment m.m. Styrelsen ställer sig väldigt negativa till detta
och tänker delge någon mail-lista.
25. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 20:22
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Martin Oja, Justeringsperson

____________________________________
Johan Abrahamsson, Justeringsperson
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