Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-12-16
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
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat klockan 14:15 i TP501.
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 och Filip till justeringsmän tillika rösträknare.
5.

Adjungeringar
Mötet adjungerar in Erik Carlzon.

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut måndagen den 14/12.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Mötet väljer att lägga in ”Pluggstuga” som ny punkt 10.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert: Var med på julmyset och Star Wars maratonet, var på
sektionsstyrelsemöte samt pratat med Elin i 3Cant om avtalet mellan sektionen
och 3Cant.
Filip Bengtsson: Var med på julmyset och Star Wars maratonet. Har haft två
separata möten med EDGB-projektledare och Login-projektledare. Skrivit
fakturor och skickat till diverse företag från EDGB och Login. Var på
sektionsstyrelsemöte
Nicklas Bohman: : Var med på julmyset och Star Wars maratonet. Var med och
gav en blomma till Lars Backström.
Fredrik Baaklini: Skickat mail till examinatorer samt var med på julmyset och
Star Wars maratonet.
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Johan Abrahamsson: Varit på Amo-möte. På mötet togs det upp det skall göras
en Liu-app och de söker folk till en pilotgrupp vill testa appen. Var med på
julmyset.
David Khelil: Var med på julmyset.
Sandra: Fixat pluggsuga med Voysys. Swearc (robottävling) skall även komma på
pluggstugan. Har utvärderat EDGB inom utskottet och skickat ut utvärderingar
till de som var med på EDGB-dagarna. Har påbörjat processen med att hitta ett
nytt utskott. Var även med på Star Wars maratonet.
9. EDGB
Erik och Sandra presenterar utvärderingen från EDGB och Login. De tycker i
överlag att det har gått bra men att det bitvis blev skev arbetsfördelning p.g.a. av
bristfällig kommunikation mellan utskotten. De vill att till nästa år skall
tvärgruppsmöten hållas med de aktuella personerna för att motverka detta. De
vill även att utskotten skall tillsättas tidigare än de gjort tidigare år. Samarbetet
mellan ED och Logistik skall fortsätta nästa år.
Kvinnliga speedrekryteringen ses som en framgång. Andra sektioner vill nu
införa liknande evenemang på sina arbetsmarknadsdagar. Det finns även
funderingar på att utöka till både killar och tjejer. Gällande pubkvällen - tog som
vanligt lite tid att få burgare men snabbare än tidigare.
De anser att slutföreläsningen riktade in sig för mycket på logistik vilket de
ansåg tråkigt. Samma gäller föreläsningen med Sweco. Ett förslag är att skapa en
förening som sköter evenemangen istället för två utskott. Styrelsen skall boka
ett möte under våren med Logistiksektionen för att diskutera det fortsatta
samarbetet under arbetsmarknadsdagarna. Det finns funderingar på att
kassören i sektionen kanske skulle sitta som kassör i EDGB. Detta för att göra
pengahantering lättare samt att kassören ska vara med på möten för att ha insikt
och komma med råd gällande ekonomiska frågor.
10. Pluggstuga
Sektionen har fått låna termosar och tillbringare från fiket. Smörgåstårta
kommer vid 17:00 och lite fika skall införskaffas.
11. Övriga frågor
Sandra: Visste inte att det fanns en EDGB plansch till väggen som kunde
användas.
12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 15:40
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____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Sandra Pantzare, Justeringsperson

____________________________________
Filip Bengtsson , Justeringsperson
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