Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-09-23
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

Ibrahim Salloum, Rekryteringsansvarig

Sandra Pantzare, Näringslivsansvarig

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:16 i TP40.
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 David och Fredrik till justeringsmän tillika rösträknare.
5.

Adjungeringar
Det fanns ingen att adjungera in.

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut onsdagen den 21-09.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att lägga in följande punkter: Mässor, ED1, Rekryteringspeng,
Utbyte av jobb och ED-rymdutskott.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert, Ordförande: Har städat sektionsförrådet. Trots sen anmälan får ED
vara med på Populärvetenskapliga dagarna i Linköping. Har tagit reda på att
LiU-märket till sektionens overaller inte behöver bytas detta år. Varit på möte
med KTS och MT-ordföranden. Skickat och svarat på mail.
Filip Bengtsson, Kassör: Har städat förrådet och fört över pengar från kvitton till
de som lagt ut å sektionens vägnar.
Nicklas Bohman, Sekreterare: Fixat med overaller och städat förrådet.
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Fredrik Baaklini, SnOrdf: Möte med klassreppar i ED1 som ledde till ett möte
med hela ED1. Mailat med Robert
Johan Abrahamsson, Vice SnOrdf: Samma som SnOrdf. Har även varit på URmöte samt AMO-utbildning.
Martin Oja, Festeristchef: Varit med och städat förrådet, preliminärt bokat
trappan för sektionskväll 1 oktober.
David Khelil, Webb/PR/Tryck: Har läst mail.
Ibrahim Salloum, Rekryteringsansvarig: Kollat efter mechandise, roll-upps med
mera att ha med på mässor. Har mailat med Ann-Kristin och skapat ett
rekryteringsutskott med 8 medlemmar.
Sandra Pantzare: Mailat med Ericsson gällande att fortsätta vara
sektionssponsor. Varit på möte med BQ och pratat dem om att skaffa ett
samarbete med sektionen, införevent för EDGB är den 10 november. Varit på
möte med kommunen och Demoa, bokat möte med nya Alumniansvarig, bokat
möte med rymdutskottet.
9. Schema pluggstugor
Alla i styrelsen har skrivit upp sig på tider för att hålla i pluggstuggor. Elin skall
ha möte med Studentfiket för att se till så att det finns kaffe på alla pluggstugor.
10. Sektionsskväll
Trappan preliminärt bokad för sektionskväll 1 oktober. Det kommer vara
presentation av utskotten, styrelsen m.m. under kvällen. Mötet vill ha ett quiz
under kvällen. Möjlighet för sektionsmedlemmar att ge styrelsen idéer om vad
de vill ska hända under året skall ges. Detta för att styrelsen vill ha förslag som
inte är lika bindande som de förlag som ges på sektionsmöten. Martin, Johan och
Fredrik är ansvariga för det som skall hända under kvällen.
11. Mässor
Ibrahim har varit i kontakt med Ann-Kristin gällande mässor. Han informerar
hur han tänkt arbeta under året. Han har fått ihop ett rekryteringsutskott. Skall
fokusera mycket på att få folk att hemmissionera. Han undersöker även hur han
kan komma ut på fler mässor.
12. Rekryterinspengar
Ibrahim hade funderingar över hur äskningspengar fördelas till rekrytering.
13. ED1
Snordfarna har varit i kontakt med matematiklärare om dålig närvaro under
matematiklektioner bland ED1. Varit på möte med Sixten och Berkant. Var sedan
på möte med klassreppar och kom där fram till att ha ett möte med hela ED1.
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Robert och Ole skall ha en presentation för ED1 med titeln ”Vad är ED” 1
oktober. Styrelsen skall trycka på genom de vanliga kanalerna(Facebook,
hemsidan) för att få ED1 att gå på detta.
14. Utbyte av jobb
Bygg-sektionen vill ha ett utbyte av jobb för sektionssittningar som så det varit
tidigare år. Mötet bestämmer att de vill fortsätta samarbetet. Martin skall kolla
hur många ED-are de vill skall jobba.
15. E-sports utskott
Johan har en ide om att ha ett e-sportsutskott. Syftet med utskottet skulle vara Esport event där alla studenter välkomna är bildar lag i olika datorspel. Skall ha
spons och Norrköpings tidnings kanske skall bjudas in. Mötet bestämmer att tas
upp detta på sektionkvälllen den första oktober.
16. Nyhetsbrev
Nicklas skall börja med ett nyhetsbrev informerar om hur han tycker
utformningen skall se ut. Frågar även mötet om åsikter gällande detta.
17. Stadgemöte
Mötet bestämmer att styrelsen skall gå över stadgarna och utforma
propositioner den 30 september.
18. Inspirationsdag 10/10
Det är inspirationsdag den 10/10 och flertalet styrelsemedlemmar vill gå på
detta. Syftet är att utbilda sig i hur LinTek jobbar och för att göra samarbetet
mellan sektionen och LinTek lättare.
19. Ovveinvigning
Fredrik informerar att Ovveinvigningen är preliminärt bestämd till den 7
november.
20. Höstmötet
Mötet bestämmer att höstmötet skall äga rum den 15 oktober.
21. Styrelsens mål
Styrelsen bestämde ett mål innan skiftet men då detta inte protokollfördes så
måste styrelsen sätta ett nytt mål.
Mötet bestämmer att styrelsens mål är: Jobba mot att öka marknadsföringen
inom Linköpings Universitet och andra universitet.
22. ”Utvecklingssamtal”
Elin undrar om mötet vill ha ”utvecklingsamtal”. Detta för att ge ledamöterna ett
mål att jobba mot med sin post. Mötet bestämmer att inte ha detta utan att ha en
utvärderingsmöte när halva året har gått.
23. Kickoff
Mötet bestämmer att ha kickoff på Prison Island. Elin lägger upp förslag på
datum.
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24. Övriga frågor
25. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 20:15.
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Fredrik Baaklini, Justeringsperson

____________________________________
David Khelil, Justeringsperson
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