Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-11-11
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 17:14 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 Sandra Pantzare och Ibrahim Salloum till justeringsmän
tillika rösträknare.
5.

Adjungeringar
Mötet adjungerar in Marcus Lilja(revisor).

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut måndagen den 09/11.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Lägger till Valberedning som punkt 9.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert: Var med på Ovveinvigning, tagit styrelsefoto, läst det justerade
höstmötesprotokollet, varit på ordföranderåd, tagit reda på att saknade märken
till ettornas overall kan köpas av Logistiksektionen.
Filip Bengtsson: Fått kvitto av Elin, betalat ut pengar till Nicklas för att ha köpt
hamburgare till Ovveinvigningen, var med på Ovveinvigningen, tagit fram ett
förslag till revidering av budgeten, hjälpte EDGB med växelkassa vid
införeventet, bokfört kvitton m.m. var med och tog styrelsefoto, kollat upp VAT
nummer är och försökt kontakta försäkringskassan samt hämtat post.
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Nicklas Bohman: Var med på Ovveinvigning, bearbetat höstmötesprotokollet och
skickat det för justering, renskrivit vanliga mötesprotokoll samt tagit
styrelsefoto.
Fredrik Baaklini: Var med på Ovveinvigning, tagit styrelsefoto, läst protokoll, fått
mail från Olle gällande att kontakta alumner, fått in utvärderingar, anmält sig till
Kåraktivas samt hämtat post.
Johan Abrahamsson: Svarat på mail, tagit styrelsefoto, var med på
Ovveinvigningen samt börjat med kursutvärderingar.
Martin Oja: Var med på Ovveinvigning, läst protokolls samt tagit styrelsefoto.
David Khelil: Har gjort event för pluggstugan på Facebook, läst mail, lagt upp EXjobb på hemsidan, tagit styrelsebild samt var med på Ovveinvigning.
Ibrahim Salloum: Pratat med ettan om vilka som behöver ytterligare märken till
sin ovve, promotat införeventet för 1:an, undersökt hur reseersättning fungerar
för hemmissionering samt jobbat på Powerpointen för hemmissionering. Tog
även styrelsefoto.
Sandra Pantzare: Haft möte med sponsorer för EDGB och diverse företag, haft
införeventet för EDGB, förberett ”tjejeventet” som hålls under EDGB, sålt
biljetter till EDGB-sittningen samt tagit styrelsefoto.
9. Valberedning
Enligt yrkande från höstmötet skall styrelsen bestämma en person från årskurs
3 som skall vara med i valberedningen. Mötet bestämmer att ge Nicklas mandat
för att nominera någon till detta.
10. Revisorers behörighet till bank
Revisorerna skall få tillgång till sektionens bankkonto. Mötet skrev under
papper för att möjliggöra detta.
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11. Hemmissionering
Ibrahim vill skicka ut information till sektionen gällande hemmissionering
snarast. Det diskuteras om vad som skall vara med för att får folk intresserade.
Mötet tar beslut även om att den pryl som ska vara med skall var en Rasberry Pi.
12. Budgetförslag
Efter yrkande från höstmötet skall sektionens budget revideras. Mötet beslutar
att revidera budgeten enligt det förslag som Filip lägger fram. Det betyder att
sektionen går back under året men då en buffert finns i syfte för att kunna göra
just detta anser mötet att det är rätt val.
13. Jubileumsfonden
Det fanns en viss förvirring gällande jubileumsfonden. Filip har tagit reda på
exakt vad som gällde för denna och skall nu skapa ett nytt bankkonto. I den
reviderade budgeten är det budgeterat för jubileumsfonden.
14. Övriga frågor
Ibrahim hade en fråga gällande hemmissioneringsprylen.
15. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 18:30.

____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Sandra Pantzare, Justeringsperson

____________________________________
Ibrahim Salloum, Justeringsperson
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