N-sektionen
LiTH 2014-02-03

Mötesprotokoll styrelsemöte 8

1. Mötets öppnande:
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.
2. Val av mötes ordförande:
Christopher Karlsson valdes.
3. Val av justeringsperson:
Felix Fredriksson valdes till justeringsperson.
4. Val av sekreterare:
Maria Lindhe valdes.
5. Närvarande:
Christopher Karlsson, Malin Höglund, Jonas Nordlander, Anton Sundin, Robin Olander, Felix
Fredriksson, Maria Lindhe, Pär Jonsson, Erik Oxelbark.
6. Mötets behöriga utlysande:
Ja.
7. Godkännande av dagordningen:
Ja.
8. Föregående mötesprotokoll:
Justerat. Protokoll skrivs under på nästa möte.
9. Ev. bordlagda frågor.
- Sponsring ladies night. Frågan tas upp under ”diskussionspunkter”.
10.
Lägesrapport.
a. Grön sektion
Nästa steg är att köpa in de saker vi äskat pengar för.
b. Programbroschyrer
Inget nytt.
c. Ansvarsfrihet styrelsen 10/11
Henrik är ej närvarande. Frågan bordläggs till nästa möte.
d. Byggväskorna
Malin har fortsatt sökandet efter sponsorer. Frågan tas upp igen på nästa möte.
11.
Uppföljning att göra från förra mötet.
- Pär sammanställer mailadresserna till alumnerna i alumninätverket.
Genomfört! Pär mailar listan till Christopher.
- 5 förslag på hur hemsidan kan förändras skickas till Robin.
Robin har inte erhållit några förslag, men presenterar själv en idé om att skapa forum på
hemsidan. Det viktigaste är dock att hemsidan får en ny layout samt att den går att använda både
på mobil och på internet.
- Henrik kontaktar ordförande för styrelsen för verksamhetsåret 10/11.
Henrik är ej närvarande på styrelsemötet.
12.
OR.
Utvärderingen angående vad studenterna vill se i det nya kårhuset är slutförd.
13.
SNORDF.
- Erik arbetar för tillfället med kursutvärderingarna. Utvärderingarna sker via mail eftersom
många 3:or är på praktik.
- En lärare ska nomineras till ”gyllene moroten” senast 28 februari.
14.
Diskussionspunkter.
a. Exjobbspub
Kan bli aktuellt först tills nästa år.
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b. Vårsittning/ återkommande tema
- Osäkert om vårsittningen kan hållas den 8 mars på Crescendo, om inte, försöker Jonas boka
ett annat tillfälle i mars.
Fest-N och förfest-N ansvarar för sittningen.
- Återkommande tema för vårsittningen är barnkalas.
c. Examenssittning
Anton, Jonas och Malin kollar med respektive utskott om det finns intresse av att anordna en
examenssittning. Svar från utskotten ska lämnas senast på fredag.
d. Nordbygg
En anmälningslista om deltagande till Nordbygg skickas ut via mail senast 12 februari, dvs.
innan nästa möte.
e. Äskningspengar
Ordförande Christopher poängterar vikten av att använda de äskningspengar styrelsen fått in.
f. Ladies night
Styrelsen sponsrar Nora med 1000 kr till ladies night. Pengarna kommer att gå till att
reducera biljettpriset för sektionsmedlemmar. I utbyte kommer sektionens logga synas på
affischer samt på en fotovägg.
15.
Studieresor.
Inget nytt.
16.
Stadga – N.
a. Rekryteringsansvarig som ordinarie post i sektionsstyrelsen (2/2)
b. Ändring av punkt 7.2, Sammansättning (2/2)
c. Noradrottning och Norakassör väljs in på vårmötet istället för höstmötet(2/2)
d. Byte av namn från rekryteringsansvarig till marknadsföringsansvarig.(1/2).
e. Byte av namn från informationsansvarig till Info/-webbansvarig. (1/2).
f. Vice studienämndsordförande en av övriga poster i styrelsen. (1/2).
De punkter som fått 2/2 röster har reviderats i stadgan.
17.
Övrigt.
- Nora har påbörjat sin sökning efter nästa läsårs Nora. Ansökningstiden pågår fram till 3
mars.
Frågor angående arbetsmiljön i sektionen ska skickas ut inom kort. Marcus vill ha förslag
på frågor som kan vara lämpliga att ha med i undersökningen.
- Styrelsen sponsrar med pengar till godis som Pär kan bjuda på under gymnasiemässan.
- Förslag på att anordna ett sektionslan. Frågan tas upp igen på nästa möte.
- 18-21 februari kommer en utbildning i archicad att hållas i skolan. Utbildningen sker under
kvällstid. Egen dator medtages.
- 27 februari håller Structor och Sveriges byggindustreier en lunchföreläsning på Trappan.
- Vinterkravallen blev lyckad.
18.
Nästa möte.
12 februari, 17.15.
19.
Att göra tills nästa möte.
- Anton, Jonas och Malin hör med respektive utskott om intresse av att anordna
examenssittning
- Skicka ut anmälningslista angående deltagande till Nordbygg.
20.
Mötets avslutande.
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat
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Godkännande:

_________________________________

_________________________________

Christopher Karlsson, ordförande.

Felix Fredriksson, justeringsperson.

_________________________________
Maria Lindhe, sekreterare.

