Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-01-20
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 17:17 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 Ibrahim och David till justeringsmän tillika rösträknare.
5.

Adjungeringar
Adjungerar in Marcus Lilja, Christoffer Engelbrekt, Oscar Hag, Johan Gjellan,
Hjalmar Jonsson och Johan Andersson.

6. Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut måndagen den 18/01.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Tar bort punkt 15 ”Utvärdering” och lägger till ”Kaffe till utvärderingar” som
punkt 11 samt ”Pluggstuga” som punkt 12.
8. Rapporter och meddelande
Elin Wollert: Delat diverse saker på Facebook, svarat på mail och haft kontakt
med Erik Carlzon om ”NKPG Match Up”.
Filip Bengtsson: Fått in pengar från Sweco och Toyota och bokfört detta. Haft
möte med EDGB projektledaren Erik. Fört över pengar till folk som lagt ut å
styrelsen vägnar. Har hämtat post samt vidarebefordrat post till Elvira. Fått in
fakturor för diverse, bl.a. webbhotellet. Har även pratat med Logins kassör
gällande uppdelning och äskningar.
Nicklas Bohman: Förberett dagens protokoll.
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Fredrik Baaklini: Fotoshoppat bilden till styrelsens julhälsning. Har mailat med
examinatorer gällande examinatorsmöten. Fått feedback från Lintek gällande
HT1. ED4 har skickat in kursutvärderingar. Skall ha halvtidsutvärdering med
utbildningsansvarig nästkommande vecka och har sagt till klassreppar att börja
utvärdera HT2:s kurser.
Johan Abrahamsson: Hämtat grillar som tillhör sektionen från
sektionsmedlemmarna som haft dem i förvar. Haft kontakt med Texas
Instruments gällande en innovationstävling.
Martin Oja: Fixat med styrelsepuben.
David Khelil: Hämtat grillar som tillhör sektionen från sektionsmedlemmarna
som haft dem i förvar, lagt upp saker på Facebook-sidan, bokat möte med
Robert, fått mail om en föreläsning som hålls av en gammal MT:are som handlar
om att transformera 2D bilder till 3D och tagit ner Ex-jobb från hemsidan.
Ibrahim Salloum: Skickat ut mail till företag för att ta reda på varför de gillar ED.
Informerats om Teknät mässa och gett basåret info om ED.
Sandra Pantzare: Håller på att sammanfatta utvärderingar från företag,
deltagare m.m. Haft möte med Examera och de skall ha en föreläsning om Exjobb och vad man ska tänka på när man söker detta. Har fått samtal från
Combitec, de vill ha exjobbare.
9. Valberedningen
Mötet går igenom hur valberedningen skall jobba, ger tips m.m. Mötet diskuterar
även allmän information.
10. Sektionskvällar
Den 2 feb planerar styrelsen att ha en sektionspub på Vattentornet från kl 18:00.
Martin skall boka Vattentornet för detta. Puben skall var öppen.
11. Kaffe till utvärderingar
Fredrik och Martin undrade hur de skulle få tag på kaffe till utvärderingar.
12. Hoodies och väska
Mötet tycker det är dags att beställa ED-hoodies snart då beställningen varit
uppe länge. Mötet beslutar att stänga anmälan på fredag(22/01).
13. Behörighet för revisorerna
Mötet håller ett separat möte för att ge revisorerna de utökade befogenheter de
skulle få enligt det som röstades för på höstmötet i oktober.
14. EDs sida på LiU
Styrelsen har under en lång tid velat ändra om på ED:s hemsida på Lius domän.
Mötet anser att både informationen och bilderna som representerar ED på
denna sida är bristfällig. Ibrahim skall kontakta den kontaktpersson han fått tag
på och jobba för att ändra på hemsidan.
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15. Samarbete med företag
Nicklas Wigerts skall komma på pubkvällen på Vattentornet. Han skall hålla en
kort föreläsning om hur det är att ha ett företag och plugga samtidigt.
Sandra vill ha en workshop/föreläsning eller liknande med HiQ. Mötet är
positiva till evenemanget och skall fortsätta diskutera på ett senare möte.
16. Övriga frågor
Filip frågar om var mötet tycker om att protokollen hänger uppe på sektionens
vägg på plan 4.
17. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 18:19.
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Ibrahim Salloum, Justeringsperson

____________________________________
David Khelil, Justeringsperson
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