Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2013-09-11
Närvarande:
Tobias Edström, Ordförande

Simon Kronmar, Kassör

Johannes Nilsson, Sekreterare

Andreas Lundqvist, SnOrdf

Jacob Samuelsson, Alumniansvarig

Elias Olson, Näringslivsansvarig

Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig

Art Svanberg, General Kretsn 7DD

Christoffer Gremlin, Festerichef

Magnus Karlsson, Inspektor

Andreas Hofverberg, Kandidat till tillfällig funktionär Webb/PR
00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:16 i TP42.
00001 Val av ordförande
Mötet väljer sittande till ordförande.
00010 Val av sekreterare
Mötet väljer sittande till sekreterare.
00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Beslut tas att välja Jacob Samuelsson och Jonathan Ohlson till justeringsmän
tillika rösträknare.
00100 Adjungeringar
Andreas Hofverberg, Art Svanberg och Magnus Karlsson
00101 Mötets behöriga utlysande
Eftersom alla inte har fått sin styrelsemail har kallelsen inte nått ut till alla, men
alla är närvarande.
00110 Fastställande av dagordning
Yrka på att lägga till 2 punkter:
Styrelsens aktivitet under hösten samt val av Vice Ordförande
00111 Föregående mötesprotokoll
Inget föregående mötesprotokoll
01000 Rapporter och meddelanden
Christoffer Gremlin, Festerichef – Har börjat anordna femmans fest, pratat med
fiket om kaffe på pluggstugan. Annordnade Tv-spelskvällen under Nolle-P.
Agerat kommunikation mellan 3cant och styrelsen.
Jonathan Ohlson, Rekrytering – Har informerat ettorna om rekrytering. Har
tackat ja till en infokväll för basåret på Trappan.
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Jacob Samuelsson, Alumni - Håller på att anordna en Alumnimiddag, 2 alumner
har tackat ja. Har frågat 3 till. Håller på att utforma en inbjudan till ettorna.
Simon Kronmar, Kassör - Försöker få tag på alla uppgifter från föregående
kassör. Har räknat kassan.
Andreas Lundqvist, Snorf - Har varit på PPG-möte. Snorf-utbildning i Linköping.
Ska fixa klassrepresentanter.
Elias Olson, näringsliv - Har haft fullt upp med EDGB. Uppdaterat sidan, haft
kontakt med runt 30 företag. Har gett prisförslag åt Texas för huvudsponsor åt
ED-sektionen.
Johannes Nilsson, sekreterare – Gick in som Vice-Ordförande under Nolle-P och
höll i sektionskvällen. Har kollat lite med hur det ligger till med
overallsbeställning.
Tobias Edström, ordförande – Har varit på FUM-helg. Diskuterat hur de kunde få
Norrköping och Linköping att sammarbete mer. Har börjat ordna upp
ordföranderådet norrköping (OR-N). Kommer fungera som en portal mot
LinTek. Har skrivit ett gruppkontrakt.
01001 Entlediga posten som Webb/Pr:
Styrelsen har beslutat att entlediga Samuel Nimblad Svensson från sin post
Webb/Pr med omedelbar verkan.
01010 Tillsättande av tillfälling Webb/Pr:
Styrelsen beslutar att tillsätta Andreas Hofverberg tillfälligt på posten som
Webb/Pr
01011 Beslut om äskande åt LitheHack:
Styrelsen bestämmer att bordlägga frågan tills vidare då styrelsen inte vet vad
de vinner på att äska samt att styrelsen inte vet om de har någon huvudsponsor
kommande år.
01100 Beslut om äskande för varje sittande på 5:ans fest:
Styrelsen beslutar att äska 150kr till 3cant för varje sektionsmedlem som går på
sittningen.
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01101 Monterutskott:
”Bilda ett monterutskott för ED-montern på plan 3 i Täppan. Projektgrupper
som kan bygga saker så montern får lite liv. Detta för att locka studenter till
utbildningen och skapa gemenskap.”

Styrelsen beslutar att Johannes Nilsson ska kolla om det finns intresse till att
skapa ett monterutskott på ED-sektionen.
01110 Sektionskläder:
Styrelsen beslutar att skaffa skjortor till samtliga styrelsemedlemmar.
Styrelsen beslutar att färgen på skjortorna ska vara vit.
Styrelsen beslutar om att trycken ”Post”, ”Namn”, ”Styrelsen 13/14”.
Styrelsen beslutar om att försöka äska pengar från LinTek för att de ska få ha
deras logga på skjortan.
01111 Styrelsens aktiviteter under hösten:
Beslut om att byta dag för styrelsemöten från Onsdag till Torsdag:
Styrelsen beslutar om att ha lunchmöte varje Tisdag och styrelsemöte på
Torsdagar.
Beslut om att införa plugg-kväll:
Styrelsen beslutar att införa en plugg-kväll varje Onsdag klockan 17.00-20.00 i
TP55 med startdatum den 18:e September. Tobias Edström gör en ansvarslista
för samtliga styrelsemedlemmar. Tobias Edström bokar salen hos LOKE.
Andreas Hofverberg ska skriva ut affischer.
Sektionskvällar:
Kretsn håller i en sektionskväll den 7 November.
Jacob Samuelsson ska kolla om det går att boka Tornet den 3:e November.
Andreas Hofverberg börjar skissa på affischer.
Sektionen bokar alla sektionskvällar. Tobias Edströms ansvar.
Vill Elvira hålla i sektionspuben den 3:e Oktober?
Höstmöte:
Styrelsen beslutar om att höstmötet ska hålla rum den 17:e Oktober.
Simon Kronmar kollar hur det ligger till med att beställa smörgåstårta
10000 Val av Vice-Ordförande:
Styrelsen beslutar att tillsätta Johannes Nilsson som Vice-Ordförande i EDsektionen.
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10001 Övriga frågor
ED-Merchandise:
Tobias Edström ska kolla med Martin Johansson hur allt ligger till.

Mattefadder-märke:
Andreas Hofverberg kollar om det finns ett märke, och vem som isåfall betalar
dem.
Äska färg till PAFF:
Styrelsen beslutar att PAFF får låna färg av ED-sektionen till sitt märke i
märkesbacken om de tackar ED-sektionen i sin facebook-grupp samt länkar till
ED-sektionens hemsida.
Revärer:
Styrelsen beslutar att Logistiksektionen och ED-sektionen delar på 1000meter.
Utskrifter:
Andreas Hofverberg kollar med Jacob Pålsson hur de löste det i föregående
styrelse.
Ny styrelsebild, både grupp och solo:
Ny styrelsebild när styrelsekläderna har kommit. Art Svanberg fotograferar.
10010 Nästa möte
26 September klockan 17.15
10011 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 19.07.
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____________________________________
Tobias Edström, Ordförande

____________________________________
Johannes Nilsson, Sekreterare

____________________________________
Jacob Samuelsson, Justeringsperson

____________________________________
Jonathan Ohlson,, Justeringsperson
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