Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-11-04
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

Sandra Pantzare, Näringslivsansvarig

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:18 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 Martin Oja och Johan Abrahamsson till justeringsmän tillika
rösträknare.
5.

Adjungeringar
Fanns ingen att adjungera in.

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut måndagen den 02/11
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Lägger till Lisam som punkt 9, Revisorer på SAFT som punkt 10, Backar som
punkt 17 och EDGB som punkt 11.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert: Var på höstmötet. Pratat med EF-nämnden om när mötet med
styrelsen skall vara. Letat efter verksamhetsdokumentet(mailat föregående
ordförande)
Filip Bengtsson: Var på höstmötet, bokfört kvitton och beställt cheeseburgare till
Ovveinvigningen.
Nicklas Bohman: Varit på höstmötet, skrivit protokoll från höstmöte.
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Fredrik Baaklini: Var på höstmötet, fått klassreppar att börja med utvärderingar
av kurser samt varit på Populärvetenskapliga mässan.
Johan Abrahamsson: Var på höstmötet och skickat ut kursutvärderingsmall till
klassreppar.
Martin Oja: Varit med på höstmötet.
David Khelil: Var med på höstmötet samt läst mail,
Sandra Pantzare: Jobbat med EDGB och haft kontakt med företag. Har skickat in
broschyrer på tryck. Varit på höstmötet. Deltagit i diverse möten.
9. Lisam
LinTek har begärt att styrelsen svarar på diverse frågor i gällande Lisam.
Frågorna handlar om hur mötet anser att studenter använder Lisam och förslag
på förbättringar på hemsidan.
10. Revisorer på SAFT
Mötet diskuteras om revisorer skall bjudas in på SAFT då revisorerna från ED är
inbjuda till MT-sektionens SAFT. Mötet anser dock att styrelsens revisorer bör
gå på MT:s saft och revisorerna från ED på ED:s saft.
11. EDGB
Under EDGB skall en ”speeddating” hållas då tjejer på TekFak skall möta företag.
Då skall delar av styrelsen hjälpa till med frukost så att kvinnliga ledamöter i
styrelsen kan gå. Mötet bestämmer att Nicklas och Martin skall hjälpa till.
Styrelsen skall även närvara vid mässan under EDGB i marknadsföringssyfte.
Sandra informerar mötet om diverse saker som händer under EDGB.
12. Stipendiet
Stipendiet som styrelsen beviljade innan tenta-p(7/10) måste anslås.
Information om stipendiet det skall skickas ut till medlemmarna.
13. Rymdutskottet
Efter mötet med Rymdutskottet bestämmer mötet att David skall skapa en
subdomän för rymdutskottet som de sedan själva får bestämma över.
14. Utskott
Nicklas skall lägga upp den samlade listan på utskotten och vilka som är med i
dem på styrelsen Google-drive.
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15. Budget
Efter yrkande från höstmötet så har Filip gått över budgeten och yrkar på at
revidera den så att sektionen går back under året 15/16. Detta gör det möjligt
att återinstifta jubileumsfonden igen bl.a.

16. Utvärdering höstmötet
Mötet anser att höstmötet gick bra. Logistik fungerade bra och det var smidigt
för folk att ta tårta m.m. Det borde vara mer kaffe på Vårmötet. Det var väldigt
många som försvann under rasten. Detta gjorde att mötet var precis över
bestämmanderätt. Det diskuterades idéer för att motverka detta under framtida
möten.
17. Ovveinvigning
Cheeseburgare att ge till ettan är beställda. Mötet diskuterar vilka som skall vara
med och hålla stationer i folkparken. Det är inte helt färdigt och kommer få lösas
under veckan innan invigningen. Styrelsen skall mötas halv 10 på lördagen för
att komma in i förrådet och hämta ut materiell till invigningen.
18. Backar
Det står tomma drickabackar från Nolle-p hemma hos flera faddrar som behöver
pantas. Det skall fixa så snart som möjligt men då det händer mycket under
helgen och veckan bestämmer mötet att det får göras vid första bästa tillfälle.
19. Hemmissionering
Johan har inte fått svar från företag för den pryl som skall läggas till som
belöning i ”hemmissioneringsbelöningspaketet”. Hans skall fortsätta försöka
med funderar på andra alternativ.
20. Fotografering
När skjortorna nu har kommit skall foton tas på styrelsen. Mötet beslutar att se
om det går att göra i samband med EDGB införeventet tisdag nästa vecka.
21. Övriga frågor
Johan hade en fråga gällande resekompensation och vad han ska räkna med vid
beräkning av denna.
22. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 19:15.
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Martin Oja, Justeringsperson

____________________________________
Johan Abrahamsson, Justeringsperson
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