Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2012-11-21
Närvarande:
Jacob Fredriksson, Ordförande

Erica Gunhardson, Sekreterare

Anton Backlund, Kassör

Jacob Pålsson, Webb/PR-ansvarig

Victor Ivarsson, SnOrdf

Sara Thorin, Festerichef

Martin Johansson, Rekryteringsansvarig
00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:18 i TP53.
00001 Val av ordförande
Mötet väljer J. Fredriksson till ordförande.
00010 Val av sekreterare
Mötet väljer E. Gunhardson till sekreterare.
00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Beslut tas att välja J. Pålsson och A. Backlund till justeringsmän.
00100 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
00101 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
00110 Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att lägga till punkterna ”Stipendium till Microsumo”, ”Stipendium
till Klas Löfstedt uppföljning”, ”Fika till höstmötet”, ”Märke hemmissionering”
och ”ED-väskor”.
00111 Bordlagd fråga från föregående möte
Mötet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
01000 Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att bordlägga föregående protokoll till nästa styrelsemöte.
01001 Rapporter och meddelanden
A.Backlund: Har fixat en fakturamall åt K. Westerberg.
M. Johansson: Har gett Ica-presentkort på de som hemmissionerade förra året,
400:-/person.
J. Pålsson: Har suttit med affischer ang. hemmissionering med M. Johansson.
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E. Gunhardson: Har gjort affischer ang. pluggstugeutskottet.
J. Fredriksson: Har varit runt i klasserna och pratat om pluggstugan, höstmötet
och sektionskvällen. Har fått ett mail från Svante Gunnarsson där han undrar hur
det blir med till inspektorplatsen verksamhetsåret 12-13.
V. Ivarsson: Har haft PPG-möte, examinationsmoment i TNE057 togs upp, då det
avviker kraftigt från det som står i studiehandboken. Angående WNE har vissa
kurser lagts till med reservation för ändringar. TNE058 kommer förbli
obligatorisk, CDIO blir V/O, valbar/obligatorisk. Har fått beröm från ledningen för
att vi försöker hjälpa ettorna med deras kurser. Har fått en förfrågan från
programmeringslärarna om att programmeringskurserna ska ändras på ED.
S. Thorin: Balen blir större än föregående år, 300 sittande. Sponsring för 30 platser
kostar 5000:-.
01010 Motion
Viktor lägger ned sin röst och sin talan i denna fråga.
Styrelsen bifaller motionen i sin helhet.
01011 Stipendium till Microsumolaget
De har gått med på våra motkrav. En rapport på delmål lämnas in.
Den färdiga projektrapporten och sektionskvällen avgör om andra halvan av
stipendiet ska betalas ut.
Mötet beslutar att Microsumolaget får 1000 kr i stipendium fördelat på två (2)
utbetalningar, 500kr i förskott med motprestation att;
En videoblogg enligt dokument med delmål. ED marknadsförs vid tävling på
lämpligt sätt och möjlighet för sektionen att låna roboten i rekryteringsyfte.
500kr betalas i efterskott då en rapport har skrivits och roboten har redovisats
på en sektionskväll. Dokumentet med delmål kommer styrelsen och
Microsumolaget överens om senare.
01100 Stipendium till Klas Löfstedt uppföljning
Mötet beslutar att avvakta utbetalningen till Klas tills kraven är uppfyllda enligt
bifogat stipendiesvar.
01101 Fika till höstmötet
A.Backlund lägger ned sin röst och talan i denna fråga.
Mötet beslutar att A.Backlund beställer fika till höstmötet för maximalt belopp
av 2500 kr.
01110 Märke hemmissionering
M.Johansson lägger ned sin röst och talan i denna fråga.
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Mötet beslutar att M.Johansson kan köpa in märken för hemmissionärer enligt
framlagt förslag.
01111 ED-väskor
M.Johansson lägger ned sin röst och talan i denna fråga.
Mötet beslutar att M.Johansson köper in ED-väskor för ett belopp upp till 25000
kr mot uppvisning av förslag på ett senare möte, senast 1 februari.
10000 Övriga frågor
A. Overallsförslag
Mötet beslutar att J.Pålssons förslag om overaller framförs på höstmötet.
10001 Nästa möte
Tid för nästa möte kommer att skickas ut av ordförande via e-post.
10010 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 19.01.
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____________________________________
Jacob Fredsriksson, Ordförande

____________________________________
Erica Gunhardson, Sekreterare

____________________________________
Jacob Pålsson, Justeringsperson

____________________________________
Anton Backlund, Justeringsperson
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