Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-09-17
Närvarande:
Elin Wollert, Ordförande

Filip Bengtsson, Kassör

Nicklas Bohman, Sekreterare

Fredrik Baaklini, SnOrdf

Martin Oja, Festeristchef

Ibrahim Salloum, Rekryteringsansvarig

David Khelil, Webb/PR/Tryck
Magnus Karlsson, In
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:20 i TP45.
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 Sandra och Ibrahim till justeringsmän tillika rösträknare.
5.

Adjungeringar
Mötet adjungerar in Magnus Karlsson

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut onsdagen den 15-09.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Inga ändringar i dagordningen gjordes.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert:
Filip Bengtsson:
Nicklas Bohman:
Fredrik Baaklini:
Johan Abrahamsson:
Martin Oja:
David Khelil:
Ibrahim Salloum:
9. Utvärdering pluggstuga
På första pluggstugan för året så var 24 personer utöver styrelsen närvarande.
De från ED1 som var där tyckte om konceptet med pluggstuga var väldigt bra.
Mötet bestämmer att pluggstugan kommer äga rum varannan torsdag i
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framtiden. Tills nästa pluggstuga skall saft finnas tillgänglig utöver det fikat som
var på första pluggstugan.
10. Förråd
Mötet bestämmer att städa förrådet 20-09 kl 12.
11. Populärvetenskapliga mässan
Elin har fått förfrågan om ED vill vara med på Populärvetenskapliga mässan i
Linköping. Mötet bestämmer att de vill det och Elin skall försöka se till så att det
blir så trots att anmälan redan är stängd.
12. Broschyrer och andra mäss saker
Ibrahim skall införskaffa merchandise som skall användas vid mässor och
hemmissionering. Han skall undersöka vad som finns och komma tillbaka med
ett förslag till styrelsen.
Sandra och Ibrahim skall boka möte med kommunikatören för att färdigställa
broschyrer.
13. Ovvar
Det finns en möjlighet att inte finns overaller till alla nya i ED1. Nicklas skall
undersöka detta och se om det går att fixa utan att det behöver beställas nya.
14. Kickoff
Mötet diskuterar var de vill ha kickoff. Flera alternativ tas upp. Nicklas skall
undersöka pris och liknande för de olika förslagen och återkomma.
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 19:30.
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Sandra Pantzare, Justeringsperson

____________________________________
Ibrahim Salloum, Justeringsperson
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