Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2013-02-11
Närvarande:
Jacob Fredriksson, Ordförande

Erica Gunhardson, Sekreterare

Anton Backlund, Kassör

Jacob Pålsson, Webb/PR-ansvarig

Sara Thorin, Festerichef

Karl Westerberg, Näringslivsansvarig

Sebastian Lahti, Alumniansvarig

Martin Johansson, Rekryteringsansvarig

Magnus Lundgren, Internrevisor

David Johansson, Internrevisor

Magnus Karlsson, Inspektor

Suphat Natpogaew, General Kretsn7DD

00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat klockan 17:30 i TP45.
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 S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare.
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 01011, ”Genomgång av budget”, 01101,
”Beslut om att beställa kaffe till Pluggstugan” och 01110, ”Diskussions punkter
till diskussionsforum”.
00111 Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att bordlägga föregående protokoll till nästa styrelsemöte.
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01000 Rapporter och meddelanden

J. Pålsson: Har filmat CDIO-projektets robot tillsammans med Suphat Natpogaew i
rekryteringssyfte. Filmen är planerad att klippas nu på fredag.
E. Gunhardson: Har justerat föregående mötesprotokoll. Hjälpt Martin Johansson
att få ut en blankett angående profilkläder. Har skickat ut nyhetsbrev till alla på
programmet angående diskussionsforumet som ska äga rum på tisdag.
S. Lahti: Har haft ett möte med de andra alumiansvariga på TekFak, där de
diskuterade vad de har gjort än så länge på sina poster. Har haft fortsatt
mailkonversation med de alumner som kan tänka sig vara med på hemsidan. Jacob
Pålsson ska fixa en facebook-grupp för alumner.
S. Thorin: Har gjort en film inför Springbreaksittningen.
A. Backlund: Har satt ihop en ny budget för verksamhetsåret 13/14 tillsammans
med Jacob Fredriksson. I samband med det arbetet har den gamla budgeten kollats
upp, hur den såg ut och varför. Lånat ut sektionens handkassa till Elvira. Den nya
bankdosan har kommit.
M. Johansson: Har anordnat ett litet event under en lunch där intresserade fick
information om hemmissionering. 10 stycken ansökningar togs imot.
Hemmissioneringsmärkena har kommit.
Har haft ett möte med ett rekryteringutskott och varit på ett N3-möte där de
diskuterade hemmissionering. Broschyren är snart klar, layouten kvar.
K. Westerberg: Job Provider Live- eventet har varit. Utvärderingar ska skickas ut
till alla som var där så justeringar kan göras till nästa år. Pratade med de
intressanta företagen som var där angående utökat sammarbete. Har varit med
och jobbat med N3-projektet. Har fört diskussioner om en ny projektledare för
EDGB 2013.
J. Fredriksson: Har tillsammas med Anton Backlund lagt fram en ny budget för
verksamhetsåret 13/14. Försökt att få kontakt med någon i styrelsen på KSMsektionen, men får inte någon respons. Har skickat ut mail angående
diskussionsforumet. Kallelsen till vårmötet ska gå ut imorgon.
S. Natpogaew: Kretsn har haft både interna möten och tvärgruppsmöten. Påbörjat
med att bygga glasögonen och alla planerar gyckel. Carl Westman har blivit
firmatecknare.
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01001 Diskussion om kårhus
Jacob Fredriksson har skickat ut mail till alla angående ett nytt kårhus i
Norrköping.
Det vi kom fram till var att ED-sektionen inte behöver ha ett eget sektionsrum
eftersom det antagligen kommer bli för dyrt.
Vi anser att nattklubbsdelen bör vara i storlek med Trappans nuvarande och bör
ha minst ett konferensrum.
Det är svårt att hålla diskussionen då det inte är bestämt vart det nya kårhuset
ska ligga. Vi anser att det bör ligga nära Campus.
01010 Genomgång av budget
Anton Backlund har tillsammans med Jacob Fredriksson lagt fram ett
budgetförslag för verksamhetsåret 13/14 som Anton redovisade.
Se bilaga 1.
01011 Beslut om väskor
Det är svårt att få ihop sponsorer till väskorna. Om beställningen av väskorna
skjuts upp till våren skulle man kunna sätta ihop ett sponsringspaket
tillsammans med EDGB. Då borde väskorna komma lagom till höstterminens
start. Vi kanske borde sätta ihop ett väskutskott?
Karl Westerberg ska kolla med Texas Instruments om de vill sponsra sektionen,
och då kanske de även vill vara med på väskan.
Mötet beslutar att bordlägga beslutet angående väskor till nästa styrelsemöte.

01100 Beslut om att beställa kaffe till Pluggstugan
Det blev inget kaffe till pluggstugan förra veckan. Vi bör skicka in en stående
beställning till varje torsdag. Kaffe från fiket kostar 15kr/liter. Erica Gunhardson
kollar upp om vi kan beställa 2.5 liter istället för 5 liter.
Mötet beslutar att lägga en stående beställning hos Studentfiket av kaffe.
Erica Gunhardson ser till att beställningen blir gjord.
01101 Diskussionspunkter till diskussionsforum
De punkter som ska diskuteras är de två vinnande bidragen under
glöggmystävlingen. Diskussionsforumet kommer äga rum tisdag den 12:e
februari klockan 17:15.
01110 Övriga frågor
A. Pluggstugan
Erica Gunhardson har huvudansvaret men samtliga styrelsemedlemmar
borde delta då det är vår idé och vi borde visa att vi tycker att den idén är
bra.
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B. Vårbalen
Sara Thorin har ännu inte hört någon nytt angående ED-sektionens
sponsring till 3Cants vårbal.
C. Inventarier
Vi borde inventera vårt lager.
01111 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 18:57.
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____________________________________
Jacob Fredriksson, Ordförande

____________________________________
Erica Gunhardson, Sekreterare

____________________________________
Sebastian Lahti, Justeringsperson

____________________________________
Anton Backlund, Justeringsperson
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