Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-11-18
Närvarande:
Elin Wollert, Ordförande

Filip Bengtsson, Kassör

Nicklas Bohman, Sekreterare

Fredrik Baaklini, SnOrdf

Johan Abrahamsson, Vice SnOrdf

Sandra Pantzare, Näringslivsansvarig

David Khelil, Webb/PR/Tryck

Ibrahim Salloum, Rekryteringsansvarig

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:19 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 Filip Bengtsson och Ibrahim Salloum till justeringsmän tillika
rösträknare.
5.

Adjungeringar
Mötet adjungerar in Oskar Wigren och Christopher Engelbrektsson.

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut måndagen den 16/11.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Lägger till ”Grillar” som punkt 9.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert: Var på nämndmöte, serverat på byggsittningen, skrivit
stipendiedokumetet, skickat iväg lisamundersökningen till LinTek samt
Quintekmöte.
Filip Bengtsson: Varit på skatteverket, pratat med Martin Sylvan gällande
deklaration och var på nämndmötet.
Nicklas Bohman: Skrivit protokoll, fått underskrifter på gamla protokoll, varit på
nämndmöte, arkiverat Höstmötesprotokollet och skickat ut info från Ibrahim
gällande hemmissionering.
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Fredrik Baaklini: Varit på nämndmöte med styrelsen och ett ordinarie
nämndmöte, fått in kursutvärderingar, pratat med examinatorer om
examinatorsmöte och läst mail.
Johan Abrahamsson: Varit på nämndmöte och haft examinatorsmöte
David Khelil: Laddat upp höstmötesprotokollet på hemsidan, lagt upp en text
från inforådet på Facebook, lagt upp stipendiutdelningsdokumet hemsidan, tagit
bort Erikssons logga från hemsidan, lagt till Elviras logga på hemsidan samt varit
nämndmöte.
Ibrahim Salloum: Varit på nämndmöte, serverat på byggsittningen, skickat ut
info gällande hemmissionering, fått in anmälningar om hemmissionering samt
justerat protokoll.
Sandra Pantzare: Jobbat med EDGB, jobbat med tjejeventet under EDGB, varit på
nämndmötet, justerat protokoll och haft möte med Quintek.
9. Grillar
Erik Wetterin och Martin Sylvan har två grillar som tillhör sektionen i förvar hos
sig och de vill att de skall flyttas. Mötet beslutar att Johan och David skall flytta
på dem hem till sig.
10. Rutiner protokoll
Styrelsen ligger efter i att justera protokoll och göra dem tillgängliga för
sektionens medlemmar. Mötet diskuterar hur detta skall göras bättre i
framtiden.
11. Utvärdering EF-möte
Mötet diskuterar hur mötet styrelsen hade med EF-nämnden under föregående
vecka gick. Mötet anser att det gick bra och att responsen från EF-nämnden var
bra. Styrelsen fick fram flera förslag på hur förbättringar kan göras, främst
gällande rekrytering. Det diskuterades även hur det kan göras lättare att läsa
kursen på andra LiU campus. Ett förslag var att ha livestreaming av
föreläsningar med möjlighet att via videolänk ställa frågor till föreläsaren från
annan plats.
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12. Avtackning av professorer
Det är en professor som skall gå i pension och styrelsen diskuterar om man skall
tacka av denna på något sätt. Professorn har varit på programmet länge och det
känns därför aktuellt att göra nått för att visa studenternas uppskattning.
13. Gästföreläsare i kurser
EDGB har i sitt arbete fått fram ett flertal företag som är villiga att hålla i
föreläsningar i olika kurser under året. Mötet beslutar därför att undersöka om
det finns examinatorer som är villiga att ha gästföreläsare sina kurser.

14. EDGB
Under tjejeventet under EDGB skall Martin och Nicklas hjälpa till med frukost till
deltagare. Sandra påminner även om att styrelsen skall vara med på mässan.
15. LARM
LARM har kontaktat styrelsen på olika sätt den senaste tiden med olika
förfrågningar. Det har dock lett till förvirring gällande vad de vill ha ut av
styrelsen. Elin skall undersöka detta och återkomma.
16. Bilder för marknadsföring
Mötet vill byta bilderna på flera av de ställen där utbildningen marknadsförs så
som LiUs hemsida, broschyrer m.m. Ibrahim har dock tagit reda på att det kan
vara svårt att genomföra detta. Mötet bestämmer att Ibrahim skall försöka att
ligga på kommunikatören.
17. Sektionspub
Beslutar att bordlägga punkten.
18. Pluggstuga
Mötet beslutar att ha pluggstuga den 3 december. Det var tänkt att ha en den 26
men det fungerar inte tidsmässigt.
19. Alumnievent
Då äskningen gällande alumnievent gått igenom vill styrelsen utöka
alumniverksamheten. I form av någon mer alumnikväll eller liknande.
Alumniansvarig informeras och lovar att fundera över vad som kan göras.
20. Star Wars maraton
Sektionen skall ha ett film-marathon inför den nya Star Wars filmen. Mötet
bestämmer att höra av sig till Stubinen för att inget missförstånd skall uppstå.
Datum för evenemanget bestäms till den 13 december. Elin skall boka tp56 för
evenemanget.
21. Sektionsaktiviteter
Gustav Knutsson har uttryckt sig ha förslag på flera evenemang han vill att
sektionen skall ordna i förmån för studenterna. Mötet beslutar att bjuda in
honom till ett framtida möte där han kan framföra sina förslag själv.
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22. Hemsidan
Mötet vill ändra på hemsidan då de anser att utseendet är spretigt och
informationen under de olika rubrikerna bristfällig. David skall ha ett möte med
Robert Nordman gällande detta och styrelsen skall därefter jobba vidare utifrån
det de diskuterar. Anledningen för att blanda in Robert han som studievägledare
har visat på att ha flera idéer för att förbättra utseende emot potentiella
sökande.
23. Revidering av namn
PPG har förslag på nytt namn för programmet och har bett styrelsen göra en
undersökning på vad studenterna tycker som detta. Mötet beslutar att Filip skall
göra undersökningen. Men Elin skall även säkerställa så att PPG är redo att lägga
fram namnförslaget som officiellt.
24. Sektionskvällar
Beslutar att bordlägger punkten.
25. Övriga frågor
Fredrik: Informerar styrelsen om ED1:s resultat i grundkursen.
26. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 19:30.
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Filip Bengtsson, Justeringsperson

____________________________________
Ibrahim Salloum, Justeringsperson
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