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Vårmöte 2014

1. Mötet öppnande
Sektionsordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Christopher Karlsson valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Maria Lindhe valdes till mötessekreterare.
4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Felix Fredriksson och Henrik Ingemarsson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Mötets behöriga utlysande
Ja. Kallelsen skickades ut 31 mars och handlingarna 7 april.
6. Adjungeringar
Se bilaga 2 för adjungeringar.
7. Fastställande av föredragningslista
Ja, utan tillägg. Föredragningslistan fastställs i sitt ursprungliga skick.
8. Föregående mötesprotokoll
Höstmötets mötesprotokoll är justerat och underskrivet av sekreterare, ordförande och
justeringspersoner. Föregående mötesprotokoll går till handlingen.
9. Rapporter och meddelande
a.
LinTek informerar
Hillevi Haugen från LinTek presenterar Linteks arbete i år. LinTek bedriver utbildningspåverkan inom
flera områden. I år har de bland annat arbetat med uppfräschningen av C-huset på campus Valla, det
nya mikrorummet i Täppan på campus Norrköping samt valt en ny prorektor. Avslutningsvis trycker
Hillevi på vikten av att söka FUM, sista ansökan är söndagen 13 april.
b.
Grön sektion
Sektionen arbetar i år för att bli en diplomerad ”Grön sektion”. Det innebär bland annat att styrelsen
valt att köpa in miljömärkta kollegieblock samt kravmärkt kaffe. Mer information om arbetet finns
publicerat på sektionens hemsida. Diplomering sker i slutet av maj.
10.
Val av Noradrottning och kassör för Nora 14/15
Helena Blom valdes till Noradrottning och Ellen Gustafson valdes till kassör för Nora verksamhetsåret
14/15.
11.
Val av kassör för N-phadderiet 14/15
Christoffer Löf valdes till kassör för N-phadderiet verksamhetsåret 14/15.
12.

Valberedningens förslag till förtroendeposter 14/15
a. Sektionsstyrelsen
Ordförande: Karl Egnell
Kassör: Emelie Strömgren
b. Revisorer
Christopher Karlsson och Jonas Nordlander.
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13. Val av förtroendeposter 14/15
a. Sektionsstyrelsen
Karl Egnell väljs till ordförande.
Emelie Strömgren väljs till kassör.
b. Revisorer
Christopher Karlsson och Jonas Nordlander väljs till revisorer.
14. Val av funktionärer 14/15
a. Studienämnden
Carl Dahlgren väljs till studienämndsordförande.
b. Informationsutskottet
Emma Johansson väljs till informationsansvarig.
c. Näringslivsutskottet
Carl Olsson väljs till näringslivsansvarig.
d. Övriga funktionärer
Linnea Blomberg väljs till marknadsföringsansvarig.
Gustaf Vieglins väljs till arbetsmiljöombud.
Daniel Hellbring väljs till vice ordförande.
Viktor Nilsson väljs till sekreterare.
15. Fastställande av verksamhetsdokument 14/15
Två revideringar:
Punkt 2.2.5 AMO ansvarar för Grön Sektion.
Punkt 2.2.1 Att eventuella äskningar skickas in till nämnd.
Verksamhetsdokumentet godkänns med revideringar.
16. Förslag på budget för verksamhetsåret 14/15- sektionsstyrelsen
- Revideringar:
Tillägg angående BAM
Tillägg angående examensittningen
En text har lagts till som tydliggör vad BAM innebär.
- Kassör Martin Johansson presenterar förslag på budget för sektionstyrelsen verksamhetsåret
14/15. Budgeten för verksamhetsåret 14/15 godkänns.
17. Förslag på budget för verksamhetsåret 14/15- utskotten
a. Nora
- Revidering:
Utgift för kläder har reviderats.
- Drottning i Nora, Malin Höglund, presenterar budgeten för verksamhetsåret 14/15. Noras budget
för verksamhetsåret 14/15 godkänns.
b. Fest-N
- Patrik Parneus presenterar budgeten för Fest-N 14/15. Budgeten för verksamhetsåret 14/15
godkänns.
c. N-phadderiet
- Kristofer Löf presenterar budgeten för N-phadderiet 14/15. Budgeten för verksamhetsåret 14/15
godkänns.
18. Stadgaändringar
a. Byte av namn från rekryteringsansvarig till marknadsföringsansvarig.(2/2).
b. Byte av namn från informationsansvarig till Info-/webbansvarig. (2/2).
c. Vice studienämndsordförande en av övriga poster i styrelsen. (2/2).
d. Ändring av punkt 8; Medlemmar i utskotten, (Fest-N, Nora och N-Phadderiet)
skall vara ordinarie medlemmar i kåren. (1/2)
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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20. Tid för nästa möte
Ett extrainsatt möte kommer att hållas innan terminen är slut. Tid och datum är ännu ej satt.
21. Mötets avslutande
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat.

Godkännande:

_________________________________

_________________________________

Christopher Karlsson, ordförande.

Henrik Ingemarsson, justeringsperson.

_________________________________

_________________________________

Maria Lindhe, sekreterare.

Felix Fredriksson, justeringsperson

