Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-12-02
Närvarande:
Sandra Pantzare, Näringslivsansvarig

Filip Bengtsson, Kassör

Nicklas Bohman, Sekreterare

Fredrik Baaklini, SnOrdf

Johan Abrahamsson, Vice SnOrdf

Martin Oja, Festeristchef

David Khelil, Webb/PR/Tryck

Ibrahim Salloum, Rekryteringsansvarig

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:17 i TP40.
2. Val av ordförande
Mötet väljer Filip Bengtsson till ordförande.
3. Val av sekreterare
Mötet väljer sittande till sekreterare.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Beslut tas att välja David och Johan till justeringsmän tillika rösträknare.
5.

Adjungeringar
Det fanns ingen att adjungera in.

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut måndagen den 30/11.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Mötet gör inga ändringar i dagordningen.
8. Rapporter och meddelande
Filip Bengtsson: Betalat fakturor samt gett Johan Niklason pengar för det han
lagt ut under EDGB åt styrelsen.
Nicklas Bohman: Renskrivit protokoll samt skickat diverse till David som ska
upp på sektionens hemsidan.
Fredrik Baaklini: Skickat de färdiga kursutvärdeingarna tills studierektor och
andra som skall ha de slutgiltiga utvärderingarna. Har bokat lunch med
klassreppar på Laxholmen samt haft möte med SnOrdfar för de andra två
civilingenjörsutbildningarna.
Johan Abrahamsson: Har haft möte med SnOrdfar för de andra två
civilingenjörsutbildningarna, kollat med fiket om det går att söka spons inför
julmyset.
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Martin Oja: Kollat med Vattentornet om det går att boka för julmyset men har
fått avslag.
David Khelil: Lagt upp de dokument som Nicklas skickade på hemsidan, lagt upp
ett ex-jobb på hemsidan, skickat ut en bindande beställning för ED-hoodies, lagt
upp foton på styrelsen på hemsidan samt skapar ett evenemang på Facebook
gällande sektionens visning av årets julkalender.
Ibrahim Salloum: Mailat med kommunikatören och Robert Nordman. Tydligen
har N-kommunikatören slutat så Robert tar över hans ansvar gällande
hemmissionering. Har kollat vad som har hänt med När-rekrytering de senaste
tiden.
Sandra Pantzare: Fixat så att det kommer vara ”robotkamp” den 14 dec på plan 3
i Täppan. Har bokat sal för att kolla julkalendern och haft lunchmöte. Har fixat
fram Ex-jobb. Pratat med Voysys och de är villiga att ha en pluggstuga för
programmering. Examera skall ha en Ex-jobsföreläsning under vårterminen
samt justerat protokoll.
9. Star Wars
Mötet diskuterar hur Star Wars evenemanget skall utföras. Det bestäms att
Elvira skall bjuda på popcorn. Evenemanget skall börja 15:00. Det skall
uppmanas om att ta med sig egna stolar om man vill. Elin skall boka sal och
ventilation. David skall göra ett Facebook evenemang men all nödvändig
information. Styrelsen skall samlas 14:30 för att fixa i ordning. Salen som skall
bokas är Tp40.
10. Julmys
Då vattentornet inte går att boka skall Konstantinopel bokas istället. Datum
fastställs till den 15 Dec. Mötet bestämde även vilka regler som ska gälla udner
ölklappsspelet.

11. Sektionskvällar
Mötet diskuterar framtida sektionskvällar. Mötet bestämmer att den första skall
hållas den 20 jan, precis efter tenta-p. Vattentornet skall den vara på. Puben skall
vara öppen.
Sedan skall en sektionskväll tillsammans med valberedningen hållas. Syftet är
att få folk att söka till styrelsen. Denna kommer antagligen var i början av April.
Den 6:e sätts som preliminärt datum.
Den sista sektionskvällen skall vara i slutet av året i samarbete med en annan
sektion. Mötet föreslår att kolla med KSM om de är intresserade. Den bör vara
under maj månad.
12. Övriga frågor
Filip: Undrar när EDGB skall ha egen utvärdering.
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Johan: Frågade om det dokument som las upp i styrelsegruppens Facebook-sida
gällande beställning av hoodies var samma som las upp till sektionens officiella
hemsidan.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 18:36.
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
David Khelil, Justeringsperson

____________________________________
Johan Abrahamsson, Justeringsperson
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