Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2013-12-12
Närvarande:
Tobias Edström, Ordförande

Simon Kronmar, Kassör

Johannes Nilsson, Sekreterare

Andreas Lundqvist, SnOrdf

Jacob Samuelsson, Alumniansvarig

Elias Olsson, Näringslivsansvarig

Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig

Andreas Hofverberg, Webb/PR

Christoffer Gremlin, Festerichef

Anton Backlund, Revisor

00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 19:00 i TP42.
00001 Val av ordförande
Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.
00010 Val av sekreterare
Mötet väljer sittande sekreterare Johannes Nilsson till mötets sekreterare.
00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Beslut tas att välja Andreas Hofverberg och Andreas Lundqvist till justeringsmän
tillika rösträknare.
00100 Adjungeringar
Styrelsen adjungerar in Revisor Anton Backlund till mötet.
00101 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarar mötet behörigt utlyst.
00110 Fastställande av dagordning
Mötet förklarar dagordningen fastställd.
00111 Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att lägga mötesprotokollen från 11:e september, 10:e oktober
samt 4:e november till handlingarna.
01000 Rapporter och meddelanden
Christoffer Gremlin Festerichef – Har kollat över springbreakbudgeten och haft
kontakt med Trappan angående priser etc. Varit på workshop om Trappans
framtid. Även varit på en föreläsning om vad som krävs för att vara LUSTgodkänd.
Jonathan Ohlson Rekrytering – Har hållit föredrag för qintek. Har blivit inbjuden
till en gymnasiemässa i mars. Har gjort en gemensam marknadsföring med
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övriga rekryteringsanvsarig om hemmisionering. Hållit ett föredrag på
kunskapsgymnasiet för de som pluggar 1:a och 2:a året på natur. Också varit på
en föreläsning om hur Liu marknadsför sig.
Jacob Samuelsson Alumni – Har planerat alumnimiddagen. Har utvärderat
middagen. Hjälpt till med EDGB. Haft ett möte med övriga alumni-ansvariga som
hade haft sämre resultat på sina alumni-middagar.
Simon Kronmar Kassör – Har fixat märkena till ettans overaller. Haft kontakt
med Elvira angående äskningar de velat göra. Även äskat LinTek för bland annat
smörgåstårta. Kollat upp angående inkomst för broschyr för fjolåret. Har varit på
juridikföreläsning för firmatecknare. Har haft hand om EDGBs ekonomi, samt
fastställt en halvårsrapport.
Andreas Lundqvist Snordf – Varit på ett möte angående avhoppen. Haft alla
kursutvärderingar. Varit på nämndmöte och diskuterat utvärderingen av
nämndens program. Diskuterat en ex-jobbsmall. Varit på UR-möte där det
berättades att det ska komma en ny kursdatabas. Också diskuterat hur man ska
få bättre kommunikation med studievägledarna. Varit på två AMO-möten. Fixat
nya stolar i 4027. Varit på möte med möte med Demola. Var även med på
alumnilunch-mötet.
Elias Olsson Näringsliv – Varit på ett möte angående avhoppen med bland annat
Robert Nordman. Höll i ett förevent inför EDGB. Hade ett möte med
näringslivsrådet om hur man kunde få in näringslivet mer i studierna. Hade
ännu ett möte angående gemensamma arbetsmarknadsdagar. Har anordnat
EDGB. Hade en lunch under EDGB där de diskuterade programmet och alumner
pratade om hur dem tyckte programmet skulle se ut. Haft ett möte med Demola
om en föreläsning som de vill ha för ED.
Johannes Nilsson Sekreterare – Fixade och satte upp höstmötesprotokollet.
Skrivit och skickat nyhetsbrev. Hjälpt till på Alumnimiddagen. Skickat ut mail
från Jonathan Ohlsson och Andreas Hofverberg till deras utskott.
Tobias Edström Ordförande – Höll i Logistiks höstmöte. Äskningarna gick
igenom. Smörgåstårta och Kaffe. Var på workshop med LinTek om hur
framtidens kårhus ska se ut. Var på juridikföreläsning för firmatecknare
tillsammans med Simon Kronmar. Tecknat avtal med monterutskottet angående
nyckeln. Tackade av Jerry Sundin på EDGB-sittningen. Gjort klart en utvärdering
om styrelsens arbete som kommer skickas ut till alla ledamöter innan jul.
Undersökt möjligheten att utveckla sammarbetet med de från Elektro.nu. Varit
på regelbundna möten med LinTek och diskuterat bland annat hur man ska
klassificera studentföreningar. Varit på möte med ITN.
Andreas Hofverberg Web/PR – Har tillsatt två utskott. Media- och Profilklädesutskott. Haft kontakt med Magnus och Dan i Kina och diskuterat hur de vill att
deras inlägg på hemsidan ska se ut. Har tjatat på Elvira angående deras hemsida.
Har uppdaterat hemsidan funktionellt. Har lagt upp nyheter och mötesprotokoll.
Har blivit invald till Web/PR. Hjälpt till lite under EDGB. Skickat statistik till
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Johannes Nilsson till nyhetsbrevet. Lagt upp styrelsens information på
hemsidan. Satt upp affischer till pluggstugan. Var även med på mötet om
marknadsföring av Liu.
0001
Ekonomisk halvårsrapport:
Alla aktiviteter hittills har hållt budgeten. Snordfen borde spendera mer enligt
Simon Kronmar. Rekrytering har även där snålat men kommer gå in med pengar
när hemmisioneringarna drar igång. I stipendiefonden finns det 3500 kronor
kvar. Uppmärksamma detta i nyhetsbrevet. Inkomsten från kursutvärderingar
kan komma att vara mindre än vad budget säger. EDGB:s budget ser bra ut.
0010
Hemmisionering för föreningar:
Mötet diskuterar möjligheten för en hemmissionering som istället för pengar till
personen i fråga går det till personens studentförening, till exempel
festeri/fadderi. Detta gynnar både sektionen och studentföreningen. Styrelsen
tycker att detta är en bra ide.
Mötet beslutar att studenter får hemmissionera för sin studentförening som då
får 750 kronor för varje hemmissionär.
0011
Äskning av Elvira till killsittning:
Elvira har lämnat in en äskningsansökan på 2000 kronor för killsittningen 2014.
Mötet beslutar att bevilja äskningen i sin helhet.
0100
Ladies Night:
Mötet diskuterar om styrelsen ska bidra varje sektionsmedlem på sittningen
med en viss summa pengar.
Mötet beslutar att sponsra Elvira med 50 kr per sittande sektionsmedlem för att
kunna sänka biljettpriset.
0101
Julmys:
Elias och Jacob fixar pepparkakor och glögg etc. Tv-spel och Julklappslek, ca 20
kr/julklapp. Onsdagen den 18/12 klockan 17.00 i Täppan.
Styrelsen beslutar att godkänna julmyset och en maximal inköpssumma på
500kr.
0110
Demola:
Vill ha lunchföreläsning den 18/12. Styrelsen tycker att det är en bra idé.
Mötet beslutar att hålla en lunchföreläsning med Demola den 18/12.
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01001 Övriga frågor
Pluggstuga efter nyår:
Mötet beslutar att skjuta upp pluggstuga till den 8:e januari.
01010 Nästa möte
Mötet beslutar att ordföranden lägger ut en doodle där det avgörs när nästa
styrelsemöte hålls.
01011 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 20.26.
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____________________________________
Tobias Edström, Ordförande

____________________________________
Johannes Nilsson, Sekreterare

____________________________________
Andreas Hofverberg, Justeringsperson

____________________________________
Andreas Lundqvist, Justeringsperson
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