Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2015-08-14
Närvarande:
Elin Wollert, Ordförande

Filip Bengtsson, Kassör

Nicklas Bohman, Sekreterare

Fredrik Baaklini, SnOrdf

Johan Abrahamsson, Vice SnOrdf

Martin Oja, Festeristchef

David Khelil, Webb/PR/Tryck

Magnus Karlsson, Inspektor

00000 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppet klockan 16:21 i TP404.
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 Filip Bengtsson och Fredrik Baaklini till justeringsmän tillika
rösträknare.
00100 Adjungeringar
Mötet adjungerar in Magnus Karlsson
00101 Mötets behöriga utlysande
Kallelse kom ut Onsdagen den 13 Augusti.
Mötet beslutar mötet behörigt utlyst.
00110 Fastställande av dagordning
Lägger till sektionskvällar som punkt 01110.
00111 Rapporter och meddelande
Då detta är det första mötet finns inget att rapportera.
01000 Gruppkontrakt
Bordlägger.
01001 Val av projektledare EDGB
Sandra nominerar Erik Carlsson till projektledare. Styrelsen beslutar att
välja Erik Carlsson till projektledare för EDGB.
01010 Fullmakt
Mötet diskuterade fullmaktens utformande och kom fram till ett passande
format. Styrelsen beslutade sedan att en fullmakt skall skrivas under av
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Ordförande, kassör och Projektledare för EDGB. När fullmakten är påskriven av
dessa tre parter så har Projektledaren rätt att ingå kontrakt med företag.
01011 Vice Ordförande
Mötet nominerar Filip Bengtsson till att Vice Ordförande för ED-sektionens
styrelse 15/16. Filip accepterar nomineringen och efter kort överläggning
beslutar mötet att välja Filip Bengtsson till Vice Ordförande för ED-sektionen.
01100 Färg till märkesbacken
Märkesbacken skall målas och färg behöver köpas in. Mötet bestämmer att köpa
in vit, svart och diverse nyanser av brun/beige m.m. Mötet beslutar att Nicklas
blir huvudansvarig för införskaffande av färg.
Mötet beslutar att låta LitheEl, Elvira och Kretsn får ta del av den färg sektionen
har för att måla sina egna märken.
01101 Skjortor
Mötet anser att Styrelse-skjortor bör införskaffas så snart som möjligt. Detta då
de gärna skall användas av styrelsen på diverse evenemang styrelsen anordnar
under hösten. Mötet vill även att de skall vara en annan typ av skjorta än vad
som var förra året. Dessa var lätt genomskinliga och det ser bättre ut om de inte
är det.
01110 Sektionskvällar
Styrelsen anordnar en Sektionskväll under Nolle-p för alla nya studenter på
programmet. Under denna kväll är det tradition att styrelsen bjuder på mat.
Därför skall styrelsen införskaffa tacos m.m. till detta evenemang. Elin tar
huvudansvar för detta.
Det behöver också införskaffas lättöl till ölhäfv. Filip är häfv-phadder och
ansvarar för detta.
01111 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
10000 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet klockan 17:30
____________________________________
Elin Wollert, Ordförande

____________________________________
Nicklas Bohman, Sekreterare

____________________________________
Filip Bengtsson, Justeringsperson

____________________________________
Fredrik Baaklini, Justeringsperson
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