Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2014-02-03
Närvarande:
Tobias Edström, Ordförande

Simon Kronmar, Kassör

Johannes Nilsson, Sekreterare

Andreas Lundqvist, SnOrdf

Jacob Samuelsson, Alumniansvarig

Elias Olsson, Näringslivsansvarig

Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig

Christoffer Gremlin, Festerichef

Andreas Hofverberg Webb/PR

Magnus Karlsson, Inspektor

00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 12.15 i TP41.
00001 Val av ordförande
Mötet väljer sittande sektionsordförande Tobias Edström till mötets ordförande.
00010 Val av sekreterare
Mötet väljer sittande sektionssekreterare Johannes Nilsson till mötets sekreterare.
00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet beslutar att välja Elias Olson och Jacob Samuelsson till justeringsmän tillika
rösträknare.
00100 Adjungeringar
Mötet beslutar att adjungera in Inspektor Magnus Karlsson till mötet med närvarande
och yttranderätt.
00101 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarar mötet behörigt utlyst.
00110 Fastställande av dagordning
Mötet förklarar dagordningen fastställd.
00111 Föregående mötesprotokoll
Frågan bordläggs till nästkommande möte.
01000 Rapporter och meddelanden
Christoffer Gremlin Festerichef – Har börjat sätta ihop ett springbreakutskott. Har
kontaktat Daniel Hedberg då utskottet gärna vill ha en veteran med i gruppen. Har
pratat med valberedningen som bad oss marknadsföra sektionskvällen den 13:e
februari.
Jonathan Ohlson Rekrytering – Har varit på möte med kommunikatörerna. De
diskuterade hur det såg ut för nya sökande. Också hur man skulle trycka på
rekryteringsfronten på våren. Fått svar från Y-sektionen som sa att de inte ville åka på
elektro.nu träffen i Stockholm.
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Jacob Samuelsson Alumni – Har delat ut märken till overaller. Har läst igenom Elias
kostnadsförslag och gett feedback. Har pratat med Tornet angående 11:e mars. Har
hållit i pluggstugan.
Simon Kronmar Kassör – Fick bort ED-väggen. Har fått tag på SSK som ska fixa sitt
postfack på Trappan. Pratat med Elias om kick-out för EDGB
Andreas Lundqvist Snordf – Har haft lunchmöte med klassrepresentanterna. Har
bokat in tider med examinatorer till examinatorsmöten.
Elias Olsson Näringsliv – Har varit på möte med industrikompetens. Har skrivit ett
dokument om vilka priser vi skulle kunna ta för event med företag. Har haft
mailkontakt med Adecco och Academic Work.
Johannes Nilsson Sekreterare – Har fört bort allt skräp som fanns i sektionsförrådet.
Har skickat ut ett mail från Elvira angående killsittningen.
Tobias Edström Ordförande – Har varit på möten. ORN där det diskuterades hur det
nya kårhuset ska se ut. De pratade också om LinTeks närvaro i Norrköping. Varit på
möte om springbreak. Har börjat skissa på en dagordning inför vårmötet. Har mailat
ordförande för andra sektioner om sammarbete mellan revisorer.
Andreas Hofverberg Web/Tryck – Har satt upp en pluggstugeaffisch. Har gjort 2
uppdateringar på hemsidan. Fått en sammanfattning från profilklädesutskottet. Fått
kontrakt skrivna för media-utskottet så att styrelsen får rättigheter till alla bilder de
tar.
01001 Fastställande av riktlinjer för kontakt med företag
Elias har sammanställt ett dokument för kontakt med företag som riktlinjer för vårt
verksamhetsår.
Mötet beslutar att fastställa dessa riktlinjer för detta verksamhetsår med några
redaktionella ändringar.
01010 Sektionspub 11/3
Sektionspub på Vattentornet den 11:e mars. Jacob ska kolla upp hur det ser ut med
personal. Christoffer bokar vattentornet.
Mötet beslutar att arrangera en sektionspub på Vattentornet den 11/3.
01011 Äskning till 3cants vårbal
Sex förköpsbiljetter och logotyp på hemsidan kostar 3000 kr.
Logotyp på hemsidan kostar 2000 kr.
Mötet beslutar att 3cants vårbal ska sponsras med 2000 kr efter votering.
01011 Övriga frågor
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Profilkläder
Hoodies är mest eftertraktat. 40 som svarat på enkäter. 38 som vill ha profilkläder, 2
som inte vill ha det. Runt 400 kr är folk beredda för att betala för ED-merchandise.
Profilklädesgruppens nästa deadline är den sista februari då en design skall vara
färdig.
Polytekniska föreningen:
Vill styra upp en föreläsning där vi i styrelsen ska boka K4.
Mötet beslutar att ordförande har fullmakt att bestämma med Kjell Karlsson när
denna föreläsning ska ske samt boka sal.
Overaller:
Det börjar bli dags att beställa overaller till sektionens lager.
Saft:
Eventuellt försöka hyra curlinghallen. Johannes Nilsson och Jacob Samuelsson är
ansvariga.
01100 Nästa möte
01101 Mötets avslutande
Ordförande Tobias Edström avslutar mötet klockan 13.01.
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____________________________________
Tobias Edström, Ordförande

____________________________________
Johannes Nilsson, Sekreterare

____________________________________
Jacob Samuelsson, Justeringsperson

____________________________________
Elias Olsson, Justeringsperson
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