Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-09-30
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 18:28 i TP404.
2. Val av ordförande
Mötet väljer Filip Bengtsson till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Mötet väljer sittande till sekreterare.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Beslut tas att välja Ibrahim och Sandra till justeringsmän tillika rösträknare.
5.

Adjungeringar
Det fanns ingen att adjungera in.

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut måndagen den 28-09.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Sektionspub sätt som punkt 9. Flyttad från punkt 10.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert: Varit på möte med ITN där hon fick reda på att den nya EMC
laborationssalen öppnar om några månader. Har varit på ordföranderådsmöte.
Svarat på mail.
Filip Bengtsson: Har beställt de nya styrelseskjortorna.
Nicklas Bohman: Har hängt upp protokoll på ED:s annonstavla på plan 4.
Justerat gamla protokoll. Skickat ut kallelse till Höstmöte.
Fredrik Baaklini: Har varit på SnOrdf-helg och på möte med Robert och Ole.
Johan Abrahamsson: Har varit på SnOrdf-helg och GU-råds möte.
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Martin Oja: Jobbat med Femmansfest och bokat trappen för ED-puben den 1
Oktober.
David Khelil: Gjort och hängt upp Sektionspubaffischer och skapat ett event för
sektionspuben på Facebook. Har även mailat och bokat möte informationsrådetIbrahim Salloum: Har kontakt Y-sektionen om en mässa och diskuterat
hemmissioneringutbildning med LinTek.
Sandra: Har kontaktat företag angående EDGB, jobbat med Rymdutskottet och
fått in ex-jobb samt arbetar för att starta upp ett alumninätverk.
9. Klassrepresentanter
SnOrdfarna vill att klassreppresentanter skall få ett märke för sitt arbete. De vill
även ha ett utlottningspris av något slag. SnOrdfarna skall undersöka detta och
presentera att konkret förslag vid ett senare möte.
10. Sektionspub
Mötet beslutar att träffas vid 17:00 på dagen för sektionskvällen för att börja
ordna med sektionskvällen.
11. Utskott
Nicklas informerar om vilka utskott som finns i ED-sektionen och de som är med
i dem. Har även sammanställt en samlad lista på dessa.
12. Höstmötet
Justerare skall bestämmas innan sektionsmötet av styrelsen. Mötet bestämmer
att Filip och Nicklas beställer smörgåstårta till mötet. Fredrik skall se till att kaffe
och andra drycker finns på mötet. Nicklas bokar sal och ventilation för mötet.
13. Stadgar
Mötet diskuterar vad för propositioner styrelsen vill lägga fram gällande
stadgeändringar. Elin, filip och Nicklas skall skriva propositionsförslag som skall
läggas fram till styrelsen.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 20:56.
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Sandra Pantzare, Justeringsperson

____________________________________
Ibrahim Salloum, Justeringsperson
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