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Mötesprotokoll styrelsemöte 5

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, 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.
- Sponsring till ladies night.
Eventuella sponsorpengar kommer gå till att reducera biljettpriset för sektionsmedlemmar.
Styrelsen kommer troligtvis kunna bidra med 1000 kr om man får synas på exempelvis en
fotovägg, men frågan bordläggs till mer konkret info kommer från ”ladies night-gruppen”.
10.
Lägesrapport.
a. Programbroschyrer
Pär är ej närvarande på mötet, men har meddelat att han äskat pengar för programbroschyrerna.
b. Bygglabbet
ITN har meddelat att de inte kommer bidra med pengar till att köpa skrivare eller projektor till
bygglabbet. De ansåg att skrivaren skulle användas för lite och att projektorer fanns i närliggande
salar. Förslag som uppkommit på mötet är att ett äskningsbrev ska utformas för inköp av en soffa
till bygglabbet.
c. BAM
En rollup ska beställas inom kort och en broschyr ska tas fram. Nästa torsdag, 14 november,
bjuds det på kaffe till alla som gillar BAM på facebook. BAM hålls 18-19 november.
d. Grön sektion
Utkast till måldokument är färdigt. Innan kl.12 på fredag ska samtliga i styrelsen läst igenom
utkastet och skicka åsikter till antingen Maria eller Henrik. Efter att ev. justeringar har gjorts
skickas måldokumentet vidare till ansvarig för gröna sektioner, Hanna Wessman.
e. Hemsidan
Ingen har visat intresse att de vill hjälpa till med att uppdatera sektionens hemsida. Robin lägger
ut frågan på N-sektionens hemsida.
11.
Uppföljning att göra från förra mötet.
- Henrik och Maria sammanställer dokument på vad sektionen bör arbeta med för att bli
legitimerad grön sektion: Utkast på måldokumentet är färdigt!
-Christopher undersöker vad trappan kan erbjuda för mat och till vilket pris till höstmötet:
Pubmenyn och dess prislista gäller!
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12.
OR.
Christopher har varit på möte med ITN och Lintek.
ITN: Byggprogrammet har fått in ny lektor som börjar efter nyår. Informerades även om att
studenterna inte kommer påverkas av nybyggnationerna på campus. Det är i huvudsak kontor
som kommer att byta plats.
Lintek: Då tanken är att trappan ska lämnas, diskuterades ett nytt kårhus och vad det bör
innehålla. Onsdag 13/11 är Vice ordförande i Lintek på plats på campus för att ta in önskemål på
vad studenterna vill ha i ett framtida kårhus. Info om detta skickas ut till resten av sektionen.
13.
SNORDF.
Kursutvärderingarna påbörjas den här veckan och slutförs nästa vecka. Lintek vill att
utvärderingarna ska ske i intervjuform, osäkert om detta är ett måste. Eric undersöker det
imorgon 7/11. Utvärderingarna sker annars som vanligt i pappersform, med ev. intervjuer som
komplement.
14.
Diskussionspunkter.
a. Juridikföreläsning för sektionsaktiva
Juristgruppen håller en föreläsning om föreningsjuridik tisdagen 19 nov kl 17.15, främst
riktat till sektionsaktiva. Anmälan senast 17 november. Robin lägger ut information på
hemsidan.
b. Vinterkravallen
Fest-N söker sponsring från N-sektionen till vinterkravallen. Beslutas att styrelsen sponsrar med
5000 kr om man uppfyller kraven på att ha en ”N-sektionbar”, rollupen ska vara synlig vid
biljettförsäljningen samt att sektionen ska synas på något sätt i phadderiernas julkalender. Kan
även bli aktuellt att sektionens logga är synlig på affisherna till vinterkravallen.
c. Overallsinvigningen
Overallsinvigningen hålls på lördag, delar av styrelsen kommer närvara och bjuda på korv.
d. Höstmötet
Äskningsbrev för mat till höstmötet ska inom kort skickas. Beviljas äskningen ska pengarna gå
till att reducera priset på maten för sektionsmedlemmar. Fest-N kommer gyckla och
förhoppningsvis N-Phadderiet.
e. Samarbete med Ling-sektionen
30 november kommer Ling-sektionens styrelse till Norrköping för att ha en pubkväll med Nsektionens styrelse. Förhoppningsvis blir detta en start på ett framtida samarbete.
f. Rekrytering till utskott
-Fest-N har fått in ett flertal ansökningar, intervjuer sker imorgon 7/11. General och kassör
kommer att presenteras på höstmötet.
-Fadderiet har fortfarande ett blygsamt antal ansökningar, forsätter få folk att söka.
15.
Studieresor.
-Studiebesök genomfört på Eons nybyggda kraftvärmepanna.
-Kursen datorstödd byggprojektering har tre studiebesök den här veckan.
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).
d. Ändring av punkt 7.2 Sammansättning, byte av namn från rekryteringsansvarig till
marknadsföringsansvarig.
Godkännande: Godkändes (noll (0) av två (2) godkännande).
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17.

Övrigt.
Förslag på att anordna en examenssittning i vår för alla 3.or som går ut bygg. Frågan
bordläggs, dock ska beslut tas innan terminens slut.
- Arbetsgruppen ”nya poster i styrelsen” ska träffas och diskutera poster i styrelsen.
- Nominering till valnämnden till FUM ska göras.
18.
Nästa möte.
Höstmötet 21 november.
19.
Att göra tills nästa möte.
Styrelsen ska innan klockan 12 på fredag 8/11 läst igenom utkastet på måldokumentet för grön
sektion samt skickat ev. synpunkter till Maria eller Henrik.
20.
Mötets avslutande.
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat
-

Godkännande:

_________________________________

_________________________________

Christopher Karlsson, ordförande.

Henrik Ingemarsson, justeringsperson.

_________________________________
Maria Lindhe, sekreterare.

