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Mötesprotokoll styrelsemöte 2

1. Mötets öppnande:
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.
2. Val av mötes ordförande:
Christopher Karlsson valdes.
3. Val av justeringsperson:
Henrik Ingemarsson valdes.
4. Val av sekreterare:
Maria Lindhe valdes.
5. Närvarande:
Christopher Karlsson, Marcus Hermansson, Malin Höglund, Jonas Nordlander, Anton Sundin,
Robin Olander, Martin Johansson, Felix Fredriksson, Pär Jonsson, Maria Lindhe, Eric Oxelbark,
Henrik Ingemarsson
6. Mötets behöriga utlysande:
Ja.
7. Godkännande av dagordningen:
Ja.
8. Föregående mötesprotokoll:
Justerat och underskrivet. Föregående mötesprotokoll går till handlingen.
9. Ev.bordlagda frågor:
Inga.
10.
Lägesrapport:
a. Samarbete med svenska byggingenjörers riksförbund.
Inget nytt.
b. Bättre användning av bygglabbet.
Marcus har fortsatt att gå igenom de förslag som kom fram i Arons undersökning i våras. Till
nästa möte tar Marcus fram ett konkret förslag på förändring. Lämpligt förslag lämnas sedan
till Annika Moback som tar upp det i sin projektgrupp.
c. BAM
Allt går än så länge enligt planerna. En projektgrupp är sammansatt bestående av 6 personer.
I nuläget kommer 9 företag att delta, hoppas på 10. På kvällen efter BAM kommer mingel att
hållas på Trappan. Tygpåsar kopplade till BAM kommer med stor sannolikhet att beställas.
Finns förslag på att BAM´s och sektionens logga ska synas på påsen.
d. FUM
Christopher, Edvard och Felix var på FUM-helg förra helgen.
e. Programbroschyrer.
-Pär ska tillsammans med Maria Rydström, kommunikatör på LIU, arbeta fram ett förslag på
programbroschyr.
-Kommer behövas äska pengar för broschyrerna, osäkert när detta kan göras och hur lång tid
det tar. För MT-sektionen tog det ca 4-5 månader.
f. Grön sektion
Maria och Henrik har påbörjat arbetet med grön sektion. Finns 7 krav som sektionen måste
uppfylla för att få kallas en ”grön sektion”. Maria och Henrik mailar ansvarig imorgon 19/9
om i vilken utsträckning dessa krav måste uppfyllas. Hoppas på svar inom kort så att arbetet
kan fortskrida nästa vecka.
g. Väskor
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-Henrik har forsatt att söka sponsorer utan större resultat. Den enda sponsorn som är klar är
Skanska.
-Beslutas att sökandet efter sponsorer skjuts upp till efter BAM. Finns förslag på att
uppmuntra de studenter som ska gå på mingelkvällen efter BAM att ha sin byggväska på sig
och därmed öka intresset för medverkande företag på BAM att sponsra. Saknas det
fortfarande sponsorer efter BAM, tas arbetet upp efter jul igen.
-Offert på 261 kr per väska vid köp av 100 väskor har erhållts.
h. Overaller
Overallerna skulle skickats från lager för ca 2 veckor sedan, men skickades inte på färgning
förrän i tisdags och anländer till färgeriet först imorgon 19/9. Det kommer därefter ta ca 1
vecka innan det levereras till Tools i Norrköping där de kommer tryckas
i. Niras-stipendiet
-N-sektionen har i år erhållt ett stipendie på 10 000 kr från Niras och för det har de framfört
önskemål om att exempelvis deras logga ska synas på sektionens hemsida.
-Förslag på vad pengarna ska gå till är: reducera pris på bussresan till Nordbygg alternativt
om Niras vill bidra med mer pengar trycks deras logga på de nya byggväskorna.
j. Byggdag
Den 10 oktober klockan 10-16 kommer Norrköpings kommun anordna en byggdag.
Christopher återkommer med mer info.
k. Höstmöte
Christopher försöker boka stora salen på trappan den 22 november. Kassör samt general i nya
Fest-N och N-phadderiet presenteras på mötet. Finns förslag på att marknadsföra höstsittning och -möte på samma lakan.
l. Vår-höstsittning
N-phadderiet ansvarar för höstsittningen som ska hållas 23 november, styrelsen hjälper till
vid behov. Crescendo är preliminärbokad 8 mars för vårsittningen.
11.
Uppföljning att göra från förra mötet:
-Bam ska in på hemsidan, Robin. Färdigt!
-Henrik forsätter jobba med väskorna. Pågår!
-Henrik och Maria börjar jobba med grön sektion. Påbörjat!
-Christopher bokar tid för höstmötet. Görs inom kort!
-Jonas o Christopher tar tag i overallsinvigningen och bokning av vårsittningen. Vårsittning
preliminärbokad!
-Felix kollar med trappan om det går att ha något kul efter mötet. Görs inom kort!
-Marcus fortsätter kolla på hur sektionsrummet kan förändras. Påbörjat!
12.
OR:
-Antal medlemmar i sektionen är för närvarande 110 stycken.
- På FUM-helgen diskuterades bland annat samarbete mellan sektioner i de olika städerna (LinköpingNorrköping). Christopher kontaktar Lingsektionens ordförande för ett eventuellt samarbete.
-Finns förslag på att skapa en gemensam plattform för alla marknadsföringsansvariga. Detta för att
undvika att sektioner åker till samma skolor då de hemmissionerar.
-V.42 håller Lintek i en påverkansvecka.
-9/10 hålls en kårdag följt av en kårpub på kvällen.

13.
SNORDF:
Preliminärt kommer kurserna tillämpad byggnadsteknik och drift och underhåll att tas bort. Detta
p.g.a. att Lotta Lanne slutar i jul och universitetet har haft svårt att rekrytera ny personal. Istället
ska eventuellt kurser inom BIM och Revit införas i utbildningen. Inget av detta är dock helt
fastslaget.
14.
Diskussionspunkter:
a. Mobilanpassad hemsida
Robin vill anpassa sektionshemsidan för mobilen och kontaktar därför någon i Gdk eller MT
som kan göra jobbet och till vilken ersättning.
b. Sammanhållning
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För tillfället är det dålig sammanhållning i sektionen. Detta ska förbättras genom att
aktiviteter anordnas. Finns förslag på att anordna filmkvällar med olika teman för sektionen
samt pubkvällar på vattentornet. Felix kollar upp ett datum det går att boka vattentornet.
c. Nya poster i styrelsen
-Marknadsföringsanvarig ska på föras in i stadga-n som en post i styrelsen, röstas om det på
nästkommande vår- och höstmöte.
-Förslag på att det ska bli en ny post i styrelsen, Vice Snordf. Beslut tas på nästa möte.
d. Overallsinvigningen
-Innan overallsinvigningen kommer Nora hålla i en sy-kväll där revärer och märken sys på
overallen.
-Overallsinvigningen kommer att anordnas tillsammans med ett flertal andra festerier den 9
november. Lekar kommer att hållas på ”Himpan” mellan 13-16, där ansvarar varje festeri för
två stationer. Nora kommer med stor sannolikhet kunna hjälpa till med en station. Styrelsen
bjuder N-sektionens ettor på korv innan lekarna på Himpan.
e. Inspirationsdag 5/10
Christopher uppmanar styrelsen att medverka på inspirationsdagen 5/10. Under dagen
kommer föreläsningar att hållas för att på kvällen avslutas med en sittning på NH för
samtliga styrelser inom Lintek. Anmälan senast fredag.
f. N-sektionens fb-sida
Förslag på att skapa en ”gilla-sida” på facebook. Styrelsen lägger ner förslaget.
g. Tack till ettan för tacksittning
Tacka de som anordnat tackfesten genom att erbjuda dem att få köpa byggväskorna innan de
släpps för övriga studenter.
15.
Studieresor:
Inget för tillfället. Ansvarig bestäms senare.
16.
Stadga-N:
a. Ändring av punkt 5.11. Höstmötet, ”Sektionsmötet åligger att på Höstmötet:... välja
Noradrottning och Norakassör.”. Flyttas till 5.12. Vårmötet.
Godkännande: Godkändes (ett (1) utav två (2) godkännanden)
b. Ändring av punkt 7.2 Sammansättning, ta bort SL.
Godkännande: Godkändes (ett (1) utav två (2) godkännanden)
c. Ändring av punkt 7.2. Sammansättning. Tillägg: ”Övriga poster som bör finnas med är
arbetsmiljöombud (AMO), näringslivsansvarig, informationsansvarig samt
rekryteringsansvarig.”
Godkännande: Godkändes (ett (1) utav två (2) godkännanden).
17.
Övriga frågor:
Inget.
18.
Nästa möte:
Onsdagen 2 oktober klockan 17.15. Återkommer närmare med lokal.
19.
Att göra tills nästa möte:
-Marcus lägger fram konkret förslag på förändring av bygglabbet.
- Pär tar kontakt med Maria, kommunikatör på LIU.
- Robin tar kontakt med någon på Gdk eller MT om sektionens hemsida.
- Felix kollar upp pubkväll på vattentornet.
- Christopher säljer byggväskor till ettorna samt bokar höstmöte på trappan.
20.
Mötets avslutande:
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat.
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Godkännande:

_________________________________

_________________________________

Christopher Karlsson, ordförande.

Henrik Ingemarsson, justeringsperson.

_________________________________
Maria Lindhe, sekreterare.

