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Rapporter och meddelanden
Ordförande, Jacob Fredriksson
Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen.
Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse arbetet från var och en
av styrelsemedlemmarna. Efter att ha haft möte med alla gjorde jag en muntlig
sammanfattning som övriga i styrelsen fick ta del av.
Något som kom fram var att vi ska försöka jobba mer som en styrelse och därför
inledde vi våren med att ha ett planeringsmöte för våren. Under mötet planerades
alla aktiviteter som rör merparten av styrelsen, för att ha en bättre struktur på
arbetet under våren.
Har varit på möte med LinTeks fullmäktige. Där var det diskussion om LinTeks
verksamhet under det kommande året, diskussionen ledde inte fram till något
konkret. Det var även val av en ny sekreterare till fullmäktige och det utsågs även
tre personer till FUMs vallnämnd.
Som styrelse har vi även anordnat ett glöggmys under december och en
sektionskväll i januari. Under glöggmyset hölls en förslagstävling där det vinnande
bidragen fick varsin ED-mössa. Förslagen som vann presenterades på Sektionens
hemsida och har även diskuterats av styrelsen, tanken är att resultatet ska
presenteras under vårmötet. På sektionskvällen var fokus på vallberedningen, det
fanns möjlighet att fråga ut den sittande styrelsen om hur det är att vara med i
styrelsen och även söka de olika posterna. För ettorna var det även (äntligen)
overallsförsäljning.
Sekreterare, Erica Gunhardson
Sedan förra styrelsemötet har arbetet med höstmötesprotokollet fortsatt. Med alla
propositioner, yrkanden och nytillsatta poster behövde jag hjälp med att få
iordning på en del uttryck så att det skulle bli både lättförståeligt och korrekt.
Overallerna anlände straxt innan jul, men då visade det sig att alla redan var
tryckta. I och med det har det blivit en del extra arbete för mig att få iordning på
overallerna. Leverantören Jobtop erkände i alla fall sitt misstag och de ska nu rätta
till det utan extra kostnader för vår del. De flesta ettor har fått köpa sina overaller
nu, det är ungefär 10 stycken som fortfarande inte har köpt sin. Till dom ska vi fixa
ett nytt köpesdatum.
Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna.
Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Kassör, Anton Backlund
Sedan föregående styrelse möte har jag som kassör:


Betalat och skickat iväg fakturor samt skött bokföringen
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Skapat ett Excel dokument som visar hur mycket sektionen har spenderat
per budget post jämfört med hur mycket det var spenderat.



Varit på möte med 3cant angående sponsring av deras vårbal

Varit på möte med Pia från studentfiket för att få till en ihopsamling av alla små
fakturor för pluggstugekvällarna.

Webb/PR-ansvarig, Jacob Pålsson
Sedan senaste styrelsemötet har jag gjort följande saker:
Designat ett märke tillsammans med Martin Johansson som alla hemmissionärer
ska få efter att dem har hemmissionerat.
Designat en väska tillsammans med Martin Johansson som även den ska vara en
gåva till hemmissionärerna.
Lagt till en lista i sidpanelen på hemsidan som visar kommande händelser på
sektionen.
Tagit bort det gamla forumet på hemsidan och lagt till ett nytt, detta för att det
gamla forumet var en egen sida som försvårade underhåll en hel del och med det
nya forumet fungerar inloggningssystemet smidigare och sidan är mer enhetlig.
Gjort en YouTube-kanal med olika spellistor som ska fyllas på med olika filmer,
mer reklam om YouTube-kanalen kommer göras allt eftersom den fylls på med
filmer från utbildningen.
Klippt EDGB-film som ska komma upp på YouTube-kanalen.
Planerat vilka kurser som ska filmas för att hamna på YouTube-kanalen, bland
annat ska resultatet från en CDIO-kurs filmas vecka 6.
I dagsläget sitter jag bland annat med att fixa trasiga länkar på EDGB-sidan samt
Elektronikdesign.com då permalänkningen inte fungerar som tidigare, förmodligen
har någon uppdatering av mjukvaran på webservern gjorts som orsakade felet.
Utöver detta har jag även skrivit nyheter på hemsidan och uppdaterat folk på
Facebook vad som händer genom sektionens Facebook-sida.
SnOrdf, Victor Ivarsson

Rekryteringsansvarig, Martin Johansson
Arbetet som rekryteringsansvarig har fortsatt utan några större hinder och just nu
står jag i planeringsfasen inför ”högsäsongen” med rekrytering. Än så länge är det
planerat att sektionen ska hålla genomgång 25 februari - inför basårs elever, 28
februari - inför gymnasieelever, delta på mässa 5 mars och äta lunch med
gymnasieelever 14 mars under campus veckan. Det kommer även att förekomma
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en del gymnasiebesök som är ordnade centralt från Liu där tanken är att sektionen
ska bidra med ett par elever för att svara på frågor om hur det är att plugga
allmänt och om ED-programmet. De datumen har jag tyvärr inte blivit informerad
om än.
Arbetet med den rekryteringbroschyr som sektionen har skapat är i klar till 90 %
och det finns en första version med layout och text. Tyvärr har arbetet med
broschyren avstannat under perioder och även nu då broschyren har skickats
vidare för korrekturläsning. Anledningen till fördröjningarna är att det är att det är
ganska många iblandade i projektet (inte från sektionens sida) som vill läsa
igenom och ge input på broschyren. En förhoppning är att broschyren ska vara klar
till 5 mars, men som tidigare nämnt så ligger det inte i mina händer.
Ett annat stort fokus har framförallt varit hemmissionering där jag har försökt att
skicka ut mail, tjata, och tjata lite till. An så länge har en student hemmissionerat
och två studenter ligger inne i systemet och beräknas hemmissionera i februari.
När jag har pratat med elever så har intresset varit ganska stort för
hemmissionering och jag uppskattar det till 15-20 stycken intresserade från
programmet så om vi skulle kunna få iväg mellan 5-10 stycken skulle det vara
väldigt bra! Jag har även köpt in hemmissioneringsmärken till hemmisionärer
(Nytt för i år!).
Eftersom att medlemmarna har efterfrågat någon form av ED-kläder har jag även
skapat en profilkläders grupp som innan fredag 8 februari ska ha skickat ut en
marknadsundersökning till alla sektionsmedlemmar. Om det finns intresse för
någon form av tröja eller liknande kommer gruppen att ta fram förslag. Jag har
personligen även begärt in en offert från ett väskföretag om att köpa in ED-väskor
för att sälja till sektionens medlemmar.
Jag har även blivit tillfrågad om sektionen vill hjälpa till med ett
rekryteringsprojekt för elektroteknik utbildningar i hela Sverige. Projekter som
drivs i sammarbete med Chalmers, KTH och Lund har vad jag förstått legat på is ett
tag men ska startas upp igen. Jag har tackat ja i den mån av tid som finns och om
det är någon som är intresserad att titta in projektet är det bara att gå in på
hemsidan http://elektro.nu/
Slutligen har jag deltagit på de standardmöten som alltid förekommer med
rekrytering MAFU-möten och N3-projekt möten samt den nya
näringslivskontaktsarbetsgruppen. Där vi diskuterat rekrytering och liknande
frågor.

Festerichef, Sara Thorin
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Sedan senaste styrelsemötet har jag;
organiserat att 2 sektionskvällar har hållits för medlemmar i sektionen. En som
kretsn 7DC höll i på trappan samt en som valberedningen fick hålla i på
pubvattentornet.
Har även börjat med att seriöst komma igång med jobbet inför Springbreaksittningen, bl.a utsett poster till människorna i mitt utskott, de är; PR, sittning,
eftersläpp och alltiallo.
Just nu är det mest jobb med PR då det är planerat att vi ska avslöja temat på det
kommande vårmötet. Men har även börjat vara lite i kontakt med trappan
beträffande saker som rör både sittning och eftersläppet.
Datumet är helt spikat till den 18/5.
Rörande min roll i 3cant organiserar vi just nu en bal för fulla muggar. Det ska bli
kul, och jag ska jobba för att så många ED som möjligt ska få möjlighet att gå.
Näringslivsansvarig, Karl Westerberg
Arbetet med EDGB är utvärderat och endast ett par fakturor och utse
nästkommande projektledare är det som återstår av arbetet kring EDGB.
Som en kort summering av utvärderingen är vi mycket nöjda med storleken av
eventet samt den goda uppslutningen av ED studenter. Vi är även mycket nöjda
med den röda tråden med CV skrivning, granskning, tävling och ev. intervju som vi
fick till under dagarna, men även den professionalitet vi visade under dagarna.
Den delen som vi blev lite missnöjda över och tar med oss till nästa år, är att lägga
mer tid på tävlings priser samt slutföreläsare. Samarbetet med Login ska även bli
bättre och arbetet ska komma igång tidigare.
Arbetet Job Provider Live är i full gång och vi arbetar nu hårt för att få in
intressanta företag för ED, dock ser det mörkt ut då klustrets företag inte består av
så många relevanta och de relevanta har tackat nej till att delta.
Jag har även fått kontraktet med Semcon signerat och läst på lite om hur New
factory skall fungera.

Alumnianvarig, Sebastian Lahti






Börjat föra in aktiva alumner i en kontaktlista.
Börjat sammanställa någon form av standard intervjufrågor till alumner som
skall vara med på hemsidan.
Kontaktat de studenter som är/har varit på utlandsstudier och frågat om de
vill vara med på hemsidan. Två har sagt ja.
Haft ett möte angående alumnmiddag tillsammans med ettor. Vi beslutade att
flytta eventet från våren till hösten.
Korrekturläst verksamhetsdokument.
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