Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2013-10-10
Närvarande:
Tobias Edström, Ordförande

Simon Kronmar, Kassör

Johannes Nilsson, Sekreterare

Andreas Lundqvist, SnOrdf

Jacob Samuelsson, Alumniansvarig

Elias Olsson, Näringslivsansvarig

Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig

Jakob Uhlin, Revisorsuppleant

Christoffer Gremlin, Festerichef

Art Svanberg, General Kretsn

Andreas Hofverberg, Tillfällig funktionär på posten Webb/PR.
00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:17 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 Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika
rösträknare.
00100 Adjungeringar
Styrelsen adjungerar in Jakob Uhlin och Art Svanberg till detta möte.
00101 Mötets behöriga utlysande
Dagordningen skickades ut i tisdags, den 8:e oktober. Skickade ut motioner, den
9:e oktober. Styrelsen beslutar mötet behörigt.
00110 Fastställande av dagordning
Yrka på att lägga till en punkt:
Punkt 00011: Smörgåstårta till sektionsmötet
00111 Föregående mötesprotokoll
Uppsatt den 2:a oktober samt justerat av justeringspersonerna. Styrelsen
beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
01000 Rapporter och meddelanden
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Christoffer Gremlin Festerichef – Ordnat Femmans fest den 28:e september. Var
med och anordnade sektionspuben den 3:e oktober. Har fått sitt testamente från
föregående Festerichef. Läst igenom motionerna till höstmötet.
Jonathan Ohlson Rekrytering – Har haft ett föredrag inför basårseleverna med
övriga program på Tekniska Högskolan. Störst intresse till I(Industriell
ekonomi) tydligen. Haft ett studiebesök från tekniksprånget. Var ett gäng som
var intresserade av ED. Varit på MAFU-möte. Diskutterat vad som kommer
hända under våren. Pratat om hur man ska kunna öka sammarbetet mellan
sektionerna. Varit med på informationslunch om marknadsföring av
hemmisionering.
Jacob Samuelsson Alumni – Har ordnat så att ettorna ska kunna anmäla sig till
alumnidagen den 21:e november. Har kontaktat TOBII angående EDGB.
Simon Kronmar Kassör – Har varit på möte gällande avhoppen. Har kommit åt
bankkontot samt kommit ikapp med bokföringen. Varit nere på LiuTryck för att
fixa ett Liukort till skrivaren men gick inte att lösa. Anordnade sektionspuben
den 3:e oktober. Har gjort ett bokföringssystem på internet.
Andreas Lundqvist Snorf – Har varit på en SnOrdf-helg med samtliga SnOrdfar
på Liu. Köpt sektionsskjortor. Haft möte om avhoppen på ED. Har även
diskutterat lite smått med Robert Nordman om just avhoppen. Har haft ett möte
med KTS och MT-SnOrdfarna om samutvärderingar. Hade uppstartsmöte med
utbildningsansvarig där de diskutterade om hur de olika inriktningarna kan
förbättras.
Elias Olson Näringsliv – Har arbetat med EDGB. Har haft fortsatt kontakt med
företag, bokat salar, signerat kontrakt. Har haft kontakt med Semcon angående
sponsring. Har varit på möte med LinTek och näringslivsrådet och diskutterat
om att slå ihop arbetsmarknadsdagarna i Norrköping. Har haft ett möte med
Robert Nordman angående avhoppen på ED.
Johannes Nilsson Sekreterare – Har skickat tillbaka overallerna med feltryck
samt skickat ut ett mail till de som svarat angående monterutskottet. Har även
varit med och köpt skjorta samt samtalat med tryckeriet angående
styrelseskjortorna.
Tobias Edström – Har hållit tal på Femmans fest. Varit på ett fullmäktige-möte
om LinTek och stadgaändringar. Från och med nu har alla sektioner en möjlighet
att nominera en sektionsmedlem till LinTeks valnämnd. Valnämnden sköter
kandideringen till FUM. Har haft kontakt med LinTeks marknadsföringsansvarig
angående tryck på skjortorna. Har signerat avtal med studentfiket. Tjatat på Sara
Thorin angående Christoffer Gremlins testamente. Har varit på sektionssittning i
Linköping.
Andreas Hofverberg – Har kontaktat studentfiket och fått deras logga som nu
mera finns på hemsidan samt alla pluggstugeaffischer. Har gjort trycket till alla
styrelseskjortor. Uppdaterat hemsidan under alumnifliken. Har informerat om
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Larm, Sektionspuben, Eons infokväll, Föreläsningar med mera på hemsidan och
facebook. Skrivit ut affischer gällande pluggstugan, höstmötet.
00001 Behandling av mottagna motioner till höstmötet:
1. Motion angående Revisorer från andra sektioner: Styrelsemötet
förklarar motionen bifallen.
2. Motion angående sektionens kommunikation: Mötet bifaller första
att-satsen, Mötet bifaller andra att-satsen med ändringen: ”Vid
nyheter skall sociala medier inte vara den första, enda eller den
huvudsakliga kommunikationskanalen.” Mötet bifaller tredje och
sista att-satsen.
3. Motion angående SnOrdfens åliggaden: Mötet bifaller första attsatsen. Mötet bifaller andra att-satsen med ändringen:”… under 2.2.6
Studienämndsordförande (SnOrdf) enligt nedan.”
4. Motion angående stadgatillägg angående budgetrevision: Mötet
bifaller motionen, med ändringen ”Vid upprättande av en intern
budget inom utskott med utgifter över 10 000kr skall budgeten
godkännas av sektionsstyrelsen och närvarande revisorer vid ett
styrelsemöte”.
Styrelsen beslutar att tillfälligt avsluta mötet för en paus i 15 minuter.
Art Svanberg och Jakob Uhlin lämnade mötet.
Ordförande förklarar mötet återupptaget klockan 19.23.
00010 Styrelsens propositioner till höstmötet:
1. Proposition angående flyttande av höstmöte: Mötet bifaller
propositionen.
2. Proposition angående fyllnadsval för posten Webb/PR: Mötet bifaller
propositionen.
3. Proposition angående redaktionella ändringar i stadgarna: Styrelsen
beslutar skjuta på frågan till vårmötet.
4. Proposition om uteslutning: Mötet bifaller propositionen.
5. Proposition overaller: Mötet bifaller propositionen med justeringen.
Se till att en buffert på minst 60 stycken overaller i blandade
storlekar finns tillhanda åt de nya studenterna inför kommande
verksamhetsår.
6. Proposition tillsättande av Inspektor: Mötet bifaller propositionen.
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7. Proposition om lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret
13/14: Vilka ska få vara revisorer? Vilka ska få rösta in revisorer?
Styrelsen lyfter frågan till höstmötet.
00011 Smörgåstårta till sektionsmötet:
Styrelsen beslutar att beställa 77 bitar smörgåstårta från Nelins bageri
varav 5 bitar är vegetariska, 15 liter kaffe från studentfiket samt övriga
kostnader som understiger 3000kr.
01001 Övriga frågor
Fråga om revisor Jakob Uhlins frånvaro under Höstmötet 2014:
Ta upp frågan under höstmötet för att höra vad sektionsmedlemmarna
har att säga. Skriver en proposition där vi lyfter frågan om
verksamhetsårets revisorer.
Tryck till styrelseskjortorna:
Styrelsen beslutar att Tobias Edström ska gå ner till tryckeriet med
skjortorna imorgon (fredag den 11:e oktober). Styrelsen beslutar att
även trycka Web/PR:s skjorta innan höstmötet.
Manpowers sammarbete med ED:
Manpower har yttrat intresse för sammarbete med ED-sektionen och
studenterna på ED. Mötet bestämmer inget i denna fråga just nu.
Märke till overallerna:
Andreas Hofverberg ska också kolla upp vad det kostar att beställa 200
märken innan höstmötet nästa vecka.
Sektionspub på vattentornet:
Jacob Samuelsson ska kolla upp möjligheterna med att få reducerat pris.
01010 Nästa möte
Tisdag den 15:e oktober.
01011 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 21.23.
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____________________________________
Tobias Edström, Ordförande

____________________________________
Johannes Nilsson, Sekreterare

____________________________________
Elias Olsson, Justeringsperson

____________________________________
Christoffer Gremlin, Justeringsperson
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