Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2013-09-26
Närvarande:
Tobias Edström

Simon Kronmar

Johannes Nilsson

Andreas Lundqvist

Jacob Samuelsson

Elias Olson

Jonathan Ohlson
Christoffer Gremlin
00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 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 Simon Kronmar och Andreas Lundqvist till justeringsmän
tillika rösträknare.
00100 Adjungeringar
Andreas Hofverberg på samtliga möten fram till höstmötet, Art Svanberg,
Magnus Karlsson, Magnus Lundgren, Dan Helgesson
00101 Mötets behöriga utlysande
Skickades ut i tisdags
00110 Fastställande av dagordning
Ny punkt på dagordningen: Studentfiket
00111 Föregående mötesprotokoll
Uppsatt den 18:e September. Justerat av justeringspersoner och underskrivet av
sekreterare och ordförande
01000 Rapporter och meddelanden
Christoffer Gremlin Festerichef – Har ordnat med femmans fest. Har ordnat en
ersättare till sektionspuben den 3:e Oktober.
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Jonathan Ohlson Rekrytering – Har varit på möte med
mafu(marknadsföringsutskottet). De pratade om hemmisioneringslunch den 3:e
Oktober. Fixa rundvandring för gymnasieelever. Håller på att förbereda sig för
en föreläsning för basåret. Har haft ett möte med Jacob, Andreas, Simon, Elias om
avhoppen i ettan.
Jacob Samuelsson Alumni – Har varit på möte angående alumnikväll. Ska skicka
ut meddelande till ettan inom kort.
Simon Kronmar Kassör – Har blivit firmatecknad och köpt in pärmar för
dokument. Har pushat Anton.
Andreas Lundqvist Snorf – Har varit på möte med EF-nämnden. Pratat om
antagningsstatistik med mera. Har varit på amo(arbetsmiljöombud)-utbildning.
Har ordnat klassrepresentanter i varje klass på ED.
Elias Olson Näringsliv – Har haft möte med Robert Nordman med Jacob
Samuelsson. Har haft möte med Login angående EDGB. Har försökt få tag i
semcon om huvudspons och även om Texas kan tänka sig vara huvudsponsor.
Johannes Nilsson Sekreterare – Har beställt overaller och håller på att fixa så de
gamla kan skickas tillbaka. Har även skickat ut ett mail angående
monterutskottet.
Tobias Edström – Har planerat ett tal på femmans fest. Har varit på ett OR-N
möte och pratat om en motion som de ska skicka in till LinTek som handlar om
att få in en sektionsrepresentant från varje sektion i FUM. Har börjat ordna med
höstmötet. Har bokat TP1 den 17 Oktober. Lagt in ett förslag om stadgaändring
när det gäller att beställa overaller innan sommaren.
Andreas Hofverberg – Har satt upp affischer till pluggstugan, höstmötet samt
gjort ett par event. Gått igenom testamentet. Uppdaterat kontaktinfo. Börjat med
en hemsida till Elvira. Tagit fram färger till trycket på overaller.
00001
Beslut om stipendium åt Magnus Lundgren och Dan Helgesson:
Ska föra ett forskningsprojekt Telekommunikation i Kina från och med
den 1 November som de sedan ska skriva en artikel på. Båda söker
stipendium för 2500 kronor.
De måste hålla en föreläsning för alla ED:are inom en månad efter dem
kommit tillbaka. Om det finns möjlighet, ska dem skicka information till
Web/PR/Tryck på hur projektet fortlöper som hen sedan laddar upp på
ED-sektionens hemsida
Styrelsen beslutar att godkänna ansökningarna av Magnus Lundgren och
Dan Helgesson med justeringen av summa till 2000 kronor per person.
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I gengäld ska de hålla en föreläsning inom en månad för ED-sektionen
samt dela information på ED-sektionens hemsida.
00010
Hemmisionering:
Springbreakbiljett, SAFT, Märket, Eventuell någon ED-merchandise om
det kommer finnas.
Styrelsen beslutar inget i denna fråga just nu.
00011

Mål med verksamhetsåret 2013/14:
Alla i styrelsen ska skriva ner något mål de ska ha i sikte med
verksamhetsåret.
Jacob Samuelsson – Ge studenterna fler möjligheter att komma i kontakt
med alumner.
Christoffer Gremlin – Alla event han anordnar ska bli så bra som möjligt.
Vill hjälpa till så mycket i styrelsen som möjligt utan att det går ut över
skolan.
Andreas Hofverberg – Få 200 Likes på facebook. Att folk ska förstå att
styrelsen gör saker hela tiden genom uppdateringar av information på
hemsida/facebook etc.
Jonathan Ohlsson – Försöka ordan så att färre elever hoppar av.
Simon Kronmar – Göra utrymme för att kunna köpa in alla extra
overaller.
Elias Olsson – Vill informera om valmöjligheterna efter studierna. Få
företag förstå vilken kompetens man kan hitta på ED.
Johannes Nilsson – Vill jobba för gemenskapen på ED samt att det redan
ska finnas overaller när de nya studenterna börjar.
Andreas Lundqvist – Ska jobba för att ED ska bli ett mer stabilt program,
inte så mycket olika kursbyten. Vill visa att man kan läsa andra kurser än
de som står i handboken. Vill ha mer kommunikation med studenter om
vad de tycker om olika kurser. Även jobba med avhoppen.
Tobias Edström – Vill att sektionen ska få bättre kontakt med LinTek.
Finnas tillgänglig som stöd för övriga styrelsen. Någon att bolla ideer och
funderingar med.
Gemensamnt mål:
Styrelsen strävar efter att förbättra gemenskapen på ED och få fler
studenter att stanna efter första året av studier.
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Monterutskott:
Styrelsen har inget att ta upp inom ämnet
Höstmöte:
Elias Olsson och Jacob Samuelsson kollar upp smörgåstårta för 80
personer. Alla ska kolla igenom stadgarna och se om det finns något man
vill ändra. Lägga fram en motion om en stadgaändring om när
overallsbeställningen ska ske.
Studentfiket:
Förslaget är att vi får 50 kronor spons per pluggstuga i gengäld att EDsektionen tackar studentfiket på tavlan varje pluggstuga samt att de ska
finnas på ED-sektionens hemsida.
Styrelsen beslutar att acceptera erbjudandet.

0001 Övriga frågor
Basåret:
Ingen från basåret förra året sökte till ED i år. Försöka visa upp sig under
Nolle-P. Försöka annordna en sektionskväll för basåret.
Mattefaddermärke:
Andreas Hofverberg ska försöka få tag i tryck till märket.
Marknadsföring:
Lägga upp bilder på Facebook etc för att locka fler sökande.
01010 Nästa möte
1:a Oktober klockan 12.15
01011 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 19.27.
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____________________________________
Tobias Edström, Ordförande

____________________________________
Johannes Nilsson, Sekreterare

____________________________________
Simon Kronmar, Justeringsperson

____________________________________
Andreas Lundqvist, Justeringsperson
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