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Verksamhetsberättelse 

Verksamehetsåret16/17 

 



Ordförande har ordet 

Styrelsens största fokus detta verksamhetsår har varit rekrytering och marknadsföring. Detta för att 

öka exponeringen mot potentiella sökande för att försöka vända den nedåtgående trenden av 

förstahandssökande. Detta har visats sig belönande då årets förstahandssökande ökat med över 

100%!. 

Vidare har styrelsen bedrivit givande sektionsöverskridande arbete där bland annat samarbete med 

Logistisksektionen har lett till en bredare grund för projektledarna i EDGB-LOGIN att stå på. 

Detta är förstås bara ett axplock ur vad de förtroendevalda i styrelsen har arbetat med och jag vill 

framföra en stor tacksamhet till mina styrelsemedlemmar för deras engagemang under 

verksamhetsåret. 

Johan Niklasson 

Ordförande styrelsen verksamhetsåret 16/17  
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1 Förtroendevalda 

Vårmötet 2016 beslutade att valdes 9st ledamöter att sitta i styrelsen verksamhetsåret 16/17. Dessa 

presenteras nedan: 

• Ordförande - Johan Niklasson 

• Kassör - Marcus Dekker 

• Sekreterare - Hanna Dursun 

• Studienämdsordförande - Adrian Hansson 

• Vice Studienämndsorförande - Mikael Bergström 

• Näringslivsansvarig - Marqus Virro 

• Rekryteringsansvarig - Andreas Höggren 

• Web- och PR-ansvarig - Simon Agmell 

• Festerichef - Johan Gjellan 

Utöver dessa tillsattes följande två poster internt inom styrelsen: 

• Vice ordförande - Marcus Dekker 

• Arbetsmiljöombud - Mikael Bergström 

Andra förtroendevalda som valdes in under året presenteras nedan: 

• Internrevisor - Annie Lantz 

• Internrevisor - Tobias Pettersson 

• Inspektor - Magnus Karlsson 

• Fadderigeneral - Henrik Atrell 

• Fadderikassör - Arvid Trygg 

• Projekledare EDGB - Samuel Nimblad 

2 Styrelsens arbetsområden 

I följande avsnitt presenteras det styrelsen har arbetat med under året för att förvalta och utveckla 

sektionen. 

2.1 Nolle-p 

Styrelsens arbete under Nolle-p innefattade en sektionskväll på vattentornet där styrelsen bjöd på mat 
och presenterades sig inför de nya studenterna. Utöver detta målades sektionens märke i den nya 
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märkesbacken. Dessutom bistod styrelsen med hjälp till hävflaget med inköp av häfvöl samt panting av 
backar. 

2.2 Socialt 

För att bibehålla och stärka sektionens goda sammanhållning anordnades ett antal sektionspubar där 

bland annat overaller kunde beställas samt äldre märken som funnits i förrådet kunde köpas. 

Vid slutet av höstterminen anordnades ett julmys där styrelsen bjöd på tilltugg och årskurs ett ställde 

upp med ett Luciatåg. 

Under vårterminen anordnade springbreakutskottet Springbreak med temat Mile High Club samt 
anordnade styrelsen sektionsaktivas fest för att tacka alla studenter som engagerat sig inom sektionen 
under året. 

2.3 Studiemiljö 

Efter klagomål på luftkvalité i lab- och datorsalar framkommit lyfte styrelsen frågan till ITN. Detta ledde 

till att styrelsen fick möjlighet att träffa akademiska hus för att få svar på frågan. Detta möte ledde till 

information kring hur ventilationen i salarna fungerar och hur denna skall användas korrekt. Denna 

information vidarebefordrades till sektionen och har lett till en förbättrat arbetsmiljö i labsalar. 

Utöver detta gjorde arbetsmiljöombudet en undersökning för att se ifall arbetsmiljön behövdes 

utvecklas mer. 

2.4 Näringsliv 

Näringslivsansvarig deltog i planering och utförande av EDGB-LOGIN 2016. Evenemanget gjorde lite 

förändringar skiljt från tidigare år då evenemanget kortades ned från två dagar till en dag. Till dagarna 

kom 15 företag varav 3 var guldsponsorer. 

Vidare har företag som Accenture och Ericson kontaktat sektionen för att marknadsföra sig samt ett 

samarbete med DevPort påbörjats för att skicka ED-studenter till Robot-SM. 

Ett studiebesök till SAAB anordnades för studenter som går fjärde och femte året. 

2.5 Rekrytering 

Rekryteringsarbete har bedrivits flirtigt med många utställningar på mässor och aktivt uppmuntrat 

studenter att hemmissionera. Styrelsen deltog även då Campus Norrköping hade öppet hus för att visa 

upp sig och svara på frågor som besökare hade. 

Styrelsen skickade representanter till Quintek-dagarna för att öka exponeringen mot potentiella 

kvinnliga sökande. 



 

3 

2.6 Stipendium 

En stipendieansökan har beviljats under verksamhetsåret till en summa av 2500:-. Sandra Pantzare 

ansökte om medel för sin utlandsstudie. Se hemsidan för ansökan och beslut. 

2.7 Sektionsöverskridande arbete 

Styrelsen har arbetat flitigt med att öka samarbetet mellan de tekniska utbildningarna på Campus 

Norrköping. Detta har bland annat bedrivits genom ordföranderåd under ledning av LinTek. Tillsammans 

med de andra sektionerna på Campus Norrköping anordnades sektionernas dag för att exponera 

sektionerna till studenter på Campus. 

Tillsammans med EDGB och LOGIN utskotten har diskussioner förts med logistiksstyrelesn för att ge 

utskotten mer frihet att utvecklas. Dessa diskussioner ledde till en mer fri finansieringplan för de båda 

utskotten så att ekonomiskt krångel inte ska stå i vägen för utskottens kreativitet. 

Samarbete med MT-sektionen innefattar att MT-styrelsen består ED-styrelsen med revisorer och vise 

versa.  
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3 Ekonomi 

Verksamhetsåret 2016-2017 budgeterades till att gå plus minus noll. Styrelsen beslutade att 

verksamhetsåret kan gå minus utan problem på grund av bufferten som finns. Det ledde till en reviderad 

budget som gav ett negativt resultat på -8 500 kr. Under näst intill hela året kände styrelsen att köra på 

som vanligt och öka utgifterna. I slutändan gick styrelsen -700 kr och tanken är att en större del av den 

buffert som finns kvar ska användas till jubileumsfesten (5000 kr - 10 000 kr). Styrelsen gjorde följande 

för att lägga mer pengar på medlemmarna: 

• Spenderade 800 kr på luciamys 

• Spenderade 900 kr på futsal-turnering 

• Sponsarade LiTHeEl med 500 kr till deras LAN 

• Utökade utgifterna till stormötesfikat med 1000 kr 

• Använde 1000 kr vi fick in från att marknadsföra Accenture till SAFT. 

• Utökade spons till 3Cants vårbal med 500 kr 

• 10 000 kr sattes in på jubileumsfonden. 

För mer info se bifogad resultaträkning. 
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Bilaga 9. Nominering till Kassör för Kretsn 7E2 

 


