Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2014-03-04
Närvarande:
Tobias Edström, Ordförande

Simon Kronmar, Kassör

Johannes Nilsson, Sekreterare

Andreas Lundqvist, SnOrdf

Jacob Samuelsson, Alumniansvarig

Elias Olsson, Näringslivsansvarig

Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig

Andreas Hofverberg, Web/Pr

Christoffer Gremlin, Festerichef
00000 Mötets öppnande
Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.
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
Beslut tas att välja Simon Kronmar och Jonathan Ohlson till mötets
justeringsmän tillika rösträknare.
00100 Adjungeringar
00101 Mötets behöriga utlysande
Kallelsen kom ut 27:e februari
Mötet fastställs behörigt utlyst
00110 Fastställande av dagordning
Simon Kronmar föreslår att vi byter på punkt nio och tio.
Jonathan Ohlson vill lägga till en punkt angående hemmissionering för fadderier.
Elias Olsson vill lägga till en punkt angående förslag på event med
industrikompetens.
Dagordning fastställd.
00111 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 23:e januari uppsatt den 25:e februari.
Mötet beslutar att lägga mötena från 23:e januari och 3:e februari till
handlingarna.
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01000 Rapporter och meddelanden
Christoffer Gremlin Festerichef – Har skickat mail till vattentornet angeånde
sektionskvällen som inte blev av. Har hållit i pluggstugan. Har letat personal till
sittningar. Har hjälpt till att annordna sektionspuben på trappan. Har haft möte
med Simon Kronmar och Tobias Edström angående springbreakbudgeten. Har
också bokat in ett möte med springbreakutskottet.

Jonathan Ohlson Rekrytering – Har skickat lite mail angående elektro.nu. Var på
elektro.nu sammanträdandet. Snackade om hemmissionering på plan 3 i Täppan.
Skickat lite mail med några intresserade studenter. Fixat iordning inför TekNat
mässan. Hållit ett föredrag för basårselever.
Jacob Samuelsson Alumni – Har skrivit AMO-projekts idé. Har också skrivit en
enkät angående miljön i labbsalarna. Har avbokat vattentornet. Har justerat ett
mötesprotokollsdokument.
Simon Kronmar Kassör – Har förhandstittat på springbreakbudgeten. Har
skickat de sista fakturorna med EDGB. Kollat över budget och information om
det eventuella overallsinköpet.
Andreas Lundqvist Snordf – Har varit på examinatorsmöten. Fått in alla
kursutvärderingar. Varit på nämndmöte. Diskuterat UKÄ. Har haft möte med de
andra Snordfarna. Varit på ett UR-möte. Skickat iväg gyllene moroten. Har haft
ett uppföljningsmöte tillsammans med LinTeks utbildningsansvarig. Hållit på
med AMO-projektet.
Elias Olson Näringsliv – Har fastställt budgeten för EDGB. Har varit på två möten
angående ”job provided live”. Har haft mailkontakt med Academic Work som
tackat nej till samarbete just nu. Har haft kontakt med Industrikompetens som
vill ha något event med ED. Styrelsen har skapat en lista för priser för företag
som vill hålla event med ED. Hjälpte till på sektionskvällen. Haft lite kontakt med
Atlas Copco angående en faktura. Varit på frukostmöte med Tobias Edström. Har
justerat det senaste mötesprotokollet. Haft kontakt med ICA Strömmen
angående sponsring av fika till pluggstugan.
Johannes Nilsson Sekreterare – Har satt upp mötesprotokoll. Har skickat ut en
del mail. Har kontaktat curlinghallen. Har börjat jobba lite på nyhetsbrevet. Har
skickat ut föregående nyhetsbrev.
Tobias Edström, Ordförande – Har varit på en del möten. Ordföranderådet.
Diskuterat samarbete mellan LinTek och sektionen. Också diskuterat LinTeks
närvaro i Norrköping. Var med och klubbade mottagningspolicyn. Tobias
Edström och Elias Olsson var och diskuterade på karriärcentrum hur dem ska nå
ut till studenter. Var på elektro.nu eventet. Bokat salar till kommande event. Har
sammanställt ändringar i verksamhetsdokumentet. Har uppdaterat
pluggstugeschemat.
Andreas Hofverberg, Web/Pr – Har marknadsfört sektionspuben. Hållit i en av
pluggstugorna. Satt upp affischer till varje pluggstuga. Har uppdaterat hemsidan.
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Bland annat polytekniska, grabbarna i Kina osv. Har samarbetat mycket med
valberedningen. Profilkläderna har tagit fart.
00001 Äskning EDGB
EDGB gick plus minus noll. EDGB skulle gå 15 000 plus. Det saknas en faktura
från Coop.
Styrelsen beslutar att äska 20 000 SEK ifrån EF nämnden för EDGB.
00010 Fastställande av springbreaks budget
Mötet beslutar att fastställa den första versionen av springbreaks budget.
00011 Ändringar av verksamhetsdokumentet 14/15
Styrelsen beslutar att lägga till ett stadgändringsförslag angående utökandet av
antalet poster i styrelsen.
Punkten gällande pluggstuga ska ändras och bli mer förklarande.
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till kommande möte.
00100 Fastställande av proposition gällande val av projektledare till EDGB
Styrelsen beslutar att godkänna propositionen med redaktionella ändringar.
00101 LinTeks valnämnd
Styrelsen beslutar att välja Andreas Hofverberg till ED:s representant i LinTeks
valnämnd.
00110 Vårbalsspons
Mötet diskuterar möjligheten att ta 3cants vårbalsäskning som ett
stipendium.
Mötet beslutar att ta vårbalen som övrig kostnad.
00111 Beställning av overaller
Styrelsen tänker beställa overaller inför nästa läsår. 35 stycken ska beställas.
Diskussion leder till att 3 st XS, 5 st S, 12 st M, 12 st L och 3 XL ska beställas.
Mötet beslutar att genomföra ovanstående beställning. Johannes Nilsson är
ansvarig.
01000 SAFT
Curlingen stänger i slutet av mars så det är inte något alternativ.
Johannes eller Jacob ska kolla paintball.
01001 Omval 14/15
Diskussion hålls ifall några i årets styrelse som skulle kunna tänka sig att
sitta i styrelsen även nästa år.
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01010 Maktskifte
Alla ska fundera på förslag till aktivitet.

01011 Vårmöte
Elias Olsson och Simon Kronmar fixar smörgåstårta och fika.
Simon Kronmar ska fixa budgetförslag för verksamhetsåret 14/15.
01100 Pluggstuga
Andreas Lundqvist är ansvarig imorgon onsdag.
Få med lärare på ett hörn. Tobias Edström är kontaktperson för lärarna.
01101 Hemmissionering för fadderier
Fadderister får inte hemmissionera efter 15 april. Även om de lovar att
hemmissionera efter Nolle-P är det inte säkert att de blir godkända för
hemmissionering.
Mötet beslutar att IC-Kretsn får sköta allt internt eftersom styrelsen inte kan
lägga ut pengar för kommande verksamhetsår.
01110 Event med industrikompetens
Pubkväll, lunchföreläsning, mingelkväll. Elias Olsson ska höra med
Industrikompetens om vad de är intresserade av.
01111 Fastställande av företagsdokument
Mötet beslutar att fastställa dokumentet.
01001 Övriga frågor
Elias Olsson hör med ett gäng företag om de är intresserade av sektionssponsor
nästa år.
01010 Nästa möte
Måndag den 10:e mars
01011 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 19.29.
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____________________________________
Tobias Edström, Ordförande

____________________________________
Johannes Nilsson, Sekreterare

____________________________________
Simon Kronmar, Justeringsperson

____________________________________
Jonathan Olsson, Justeringsperson
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