
	  
	  

Sektionen	  för	  Elektronikdesign	  
Mötesprotokoll	  2016-‐‑11-‐‑09	  

JN	   HD	   MV	   SA	  
(ordförandes	  initialer)	  (sekreterares	  initialer)	  (justeringsmännens	  initialer)	  

	  
Närvarande:	  	  
	  
Johan	  Niklasson,	  Ordförande	   	   	   Mikael	  Bergström,	  Vice	  SnOrdf	  

Hanna	  Dursun,	  Sekreterare	   	   	   Marcus	  Dekker,	  Kassör	  	   	   	  	  

Marqus	  Virro,	  Näringslivsansvarig	   	   Johan	  Gjellan,	  Festerichef	   	  

Adrian	  Hansson,	  SnOrdf	  	   	   	   Simon	  Agmell,	  Webb/Pr/Tryck	  

	  	   	   	   	   	   	  

1.   Mötets	  öppnande	  
	   Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppet	  klockan	  17:15	  i	  TP40	  
	  

2.   Val	  av	  ordförande	  
	   Mötet	  väljer	  sittande	  till	  ordförande.	  
	  

3.   Val	  av	  sekreterare	  
	   Mötet	  väljer	  sittande	  till	  sekreterare.	  
	  

4.   Val	  av	  justeringsmän	  och	  tillika	  rösträknare	  
Beslut	  tas	  att	  välja	  Marqus	  Virro	  och	  Simon	  Agmell	  till	  justeringsmän	  tillika	  
rösträknare.	  

	  
5.   	  Adjungeringar	  

Mötet	  adjungerar	  in	  Ibrahim	  Salloum.	  	  
	  

6.   Mötets	  behöriga	  utlysande	  
	   Kallelse	  kom	  ut	  måndagen	  den	  7/11.	  
	   Mötet	  beslutar	  mötet	  behörigt	  utlyst.	  
	   	  

7.   Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  gör	  inga	  ändringar	  i	  dagordningen.	  
	  

8.   Rapporter	  och	  meddelande	  

Marqus:	  Har	  arbetat	  med	  EDGB,	  har	  beställt	  och	  fått	  hem	  en	  Raspberry	  Pi	  som	  

skall	  ges	  till	  en	  student	  som	  hemmissionerat.	  	  

	  

Simon:	  Har	  uppdaterat	  Facebook-‐‑sidan.	  Har	  varit	  med	  och	  hjälpt	  till	  med	  arbete	  

inför	  och	  har	  varit	  med	  under	  ovve-‐‑invigningen.	  Har	  hjälpt	  till	  under	  

Sektionernas	  dag.	  	  
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Mikael:	  Har	  varit	  med	  och	  hjälpt	  till	  med	  arbete	  inför	  och	  har	  varit	  på	  ovve-‐‑

invigningen.	  Har	  varit	  på	  STUR-‐‑möte	  och	  har	  hjälpt	  till	  under	  Sektionernas	  dag..	  

Har	  fått	  sektionsutvärderingar	  från	  klassrepresentanter	  och	  gett	  ut	  kaffe-‐‑kort	  till	  

klassrepresentanter.	  	  

	  

Gjellan:	  Har	  varit	  på	  möte	  med	  3Cant,	  har	  varit	  med	  på	  Sektionernas	  dag	  och	  har	  

fortsatt	  arbetet	  med	  rekrytering	  för	  utskottet.	  

	  

Hanna:	  Har	  redigerat	  protokoll	  och	  skickat	  ut	  till	  justeringsmän.	  	  Mejlat	  

sektionsmedlemmar	  angående	  skuggfadder.	  Har	  varit	  med	  på	  Sektionernas	  dag.	  	  

	  

Marcus:	  Har	  jobbat	  på	  trappan	  under	  Sektionernas	  dag	  och	  har	  varit	  med	  på	  

Sektionernas	  dag,	  har	  betalt	  fakturor	  och	  har	  jobbat	  med	  EDGB.	  Har	  varit	  med	  

och	  hjälpt	  till	  med	  arbete	  inför	  och	  har	  varit	  på	  ovve-‐‑invigningen.	  

	  

Adrian:	  Har	  varit	  med	  och	  hjälpt	  till	  med	  arbete	  inför	  och	  har	  varit	  på	  ovve-‐‑

invigningen.	  Varit	  på	  STUR-‐‑möte	  och	  varit	  med	  på	  Sektionernas	  dag.	  Tagit	  med	  

sektionsutvärderingar	  från	  klassrepresentanter	  och	  gett	  ut	  kaffe-‐‑kort	  till	  

klassrepresentanter.	  

	  

Niklasson:	  Har	  varit	  med	  och	  hjälpt	  till	  med	  arbete	  inför	  och	  har	  varit	  på	  ovve-‐‑

invigningen,	  bl.a.	  handlat	  mat	  till	  de	  i	  ED1	  som	  deltagit.	  Har	  varit	  med	  och	  

marknadsfört	  invigningen,	  har	  arbetat	  med	  Quintek-‐‑eventet.	  Har	  även	  varit	  med	  

på	  Sektionernas	  dag	  och	  svarat	  på	  mejl.	  	  
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9.   Val	  av	  projektledare	  EDGB	  2017	  	  
Marqus	  framför	  sin	  nominering,	  där	  han	  motiverar	  nomineringen.	  Marqus	  
nominerar	  Ibrahim	  Salloum	  som	  projektledare	  för	  EDGB	  2017.	  Ibrahim	  
presenterar	  sig	  och	  styrelsen	  får	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  till	  Ibrahim.	  
Efter	  diskussion	  beslutar	  mötet	  att	  välja	  Ibrahim	  Salloum	  som	  projektledare	  för	  
EDGB	  2017.	  	  
	  

10.  Fotografering	  
Fotograf	  diskuteras,	  samt	  tillfälle	  för	  fotograferingen.	  Snarast	  skall	  det	  ske	  för	  att	  
snabbt	  få	  upp	  bilder	  på	  hemsidan.	  Ett	  passande	  tillfälle	  skall	  diskuteras	  med	  
fotografen.	  	  
	  

11.  Alumniansvarig	  	  
Arbetet	  kring	  att	  hitta	  en	  Alumniansvarig	  läggs	  ned,	  då	  något	  intresse	  för	  att	  
vara	  alumniansvarig	  inte	  funnits.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  anordna	  detta	  på	  egen	  
hand	  och	  ett	  event	  för	  alumner	  i	  julstämning	  skall	  anordnas.	  Johan	  G	  ska	  mejla	  ut	  
till	  intressanta	  alumner.	  
	  

12.  Pub	  	  
Puben	  skall	  ta	  plats	  på	  Pub	  Vattentornet,	  datumet	  är	  satt	  till	  någon	  gång	  runt	  
slutet	  av	  november/början	  av	  december.	  	  
	  

13.  Pluggstuga	  	  
Mötet	  bordlägger	  punkten	  och	  väljer	  att	  fortsätta	  diskutera	  ämnet	  i	  punkt	  14	  
Tidsplan.	  	  
	  

14.  Tidsplan	  
Ett	  gemensamt	  dokument	  med	  överskådlig	  tidsplan	  över	  kommande	  event	  har	  
anordnats	  för	  samtliga	  styrelsen	  att	  utgå	  ifrån.	  En	  pluggstuga	  skall	  anordnas	  den	  
17/11	  där	  Gjellan	  och	  Adrian	  har	  ansvar	  för	  eventet.	  Fler	  liknande	  event,	  samt	  
pubar,	  ”julmys”	  och	  dylikt,	  är	  satta	  till	  preliminära	  datum	  i	  tidsplanen.	  	  
	  

15.  Övriga	  frågor	  
-‐‑	  Johan	  N	  tar	  upp	  olika	  ärenden,	  där	  bl.a.	  20	  tjejer	  skall	  besöka	  universitet.	  	  
-‐‑	  Styrelsen	  skall	  hjälpa	  till	  och	  göra	  frukost	  till	  EDGB	  LOGIN	  samt	  hjälpa	  att	  dela	  
ut	  frukosten.	  	  
	  

16.  Mötets	  avslutande	  
	   Ordförande	  avslutar	  mötet	  klockan	  18:40.	  
	  
	  
	  
____________________________________	   	   ____________________________________	  
Johan	  Niklasson,	  Ordförande	   	   	   Hanna	  Dursun,	  Sekreterare	  
	  
	  
	  
____________________________________	   	   ____________________________________	  
Marqus	  Virro,	  Justeringsperson	   	   Simon	  Agmell,	  Justeringsperson	  
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