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Mötesprotokoll styrelsemöte 3 

 
 
 
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. Programbroschyrer 

Per har haft möte med Maria Rydström. Där diskuterades tillvägagångssätt för att få fram en 
programbroschyr. Det första steget är att äska pengar, vilket kräver att ett äskningsbrev till 
LIU ska utformas. Därefter tillsätter Pär ett utskott på 5-6 personer. Helst ska dessa personer 
komma från olika årskurser. Beslutas att Robin Olander ska tillhöra utskottet. Då rekrytering 
till utskottet är färdigt påbörjas arbetet med utformningen av broschyren.  

b. Samarbete med svenska byggingenjörers riksförbund 
Ett studiebesök är anordnat för 12 personer på Eons nybyggda kraftvärmepanna straxt 
utanför Norrköping. Felix har försökt få fler att kunna delta, utan något resultat. 3:or som är 
sektionsmedlemmar ska få förtur till att medverka på studiebesöket. 

c. Bättre användning av bygglabbet 
-Marcus presenterar förslag på att köpa in en hörnsoffa samt ett nytt bord och barstolar. 
Arbetsbänk och befintliga bord behålls.  
-Under mötets gång uppkom förslag på inköp av projektor och A1-skrivare. 
-Osäkert om eventuella förändringarna ska finansieras via styrelsen egna pengar eller om det 
delvis kan finansieras via äskning från Lintek. .  

d. BAM 
- Budget och alla företag spikade, totalt 10 företag bokade. För tillfället sker arbete med att 
rekrytera föreläsare och inom kort påbörjas arbete med marknadsföring.  
-100 enfärgade tygpåsar kommer beställas inför BAM. Då tryck av bland annat sektionens 
logga kostar mycket pengar beslutas det att styrelsen sponsrar BAM med 1000 kr. 

e. FUM 
Inget nytt.  
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f. Grön sektion  

Svar på de frågor som mailades till ansvarig för grön sektion har erhållits. Till nästa möte ska 
Henrik och Maria gått igenom svaren och sorterat ut vad sektionen ska börja arbeta med för 
att bli en legitimerad grön sektion. 

g. Påverkansveckan 
En påverkansvecka med bl.a. paneldebatter föreläsningar m.m. kommer att hållas v.42. Mer 
info kommer inom kort och uppmanas då att skickas ut till resten av sektionen.  

h. Byggdagen 
-Info ska inom kort skickas ut till sektionen om att det kommer hållas en byggdag arrangerad 
av Norrköpings kommun. För att delta måste en anmälan göras.  
-Har kommit en förfrågan om några studenter ifrån vår sektion kan prata och svara på frågor 
om vår utbildning under byggdagen. Detta kommer att ske på rasterna vid klockan 13 och 14. 
Styrelsen försöker hitta tre personer som kan medverka.   

i. Hemsidan 
Robin har skickat en förfrågan till MT-sektionen om de vill hjälpa till att uppdatera N-
sektionens hemsida. Har ännu inte fått svar. 

11. Uppföljning att göra från förra mötet: 
-Marcus lägger fram konkret förslag på förändring av bygglabbet. Genomfört! 
- Pär tar kontakt med Maria, kommunikatör på LIU. Genomfört! 
- Robin tar kontakt med någon på Gdk eller MT om sektionens hemsida. Påbörjat! 
- Felix kollar upp  pubkväll på vattentornet. Pubkväll är bokad! 
- Christopher säljer byggväskor till ettorna samt bokar höstmöte på trappan. Väskor sålda till 
ettor som engagerat sig i tacksittningen. Höstmöte är bokat! 

12. OR: 
Ordförande Christopher var på möte förra veckan. Diskuterade bl.a. äskning och systemet för 
LUST-godkänning.  

13. SNORDF: 
Inget nytt. 

14. Diskussionspunkter: 
a. Samarbete med Ling 

Ling-sektionen är intresserad av ett samarbete. Ett möte med representanter från respektive 
styrelse ska hållas för att få igång idéer rörande samarbetet. Mötet sker troligtvis någon gång 
efter tenta-p. 

b. Nya poster i styrelsen 
Förslag på att vice-snordf ska bli en ny post i styrelsen samt att N-phadderiets general ska tas 
bort som post. Har även kommit upp förslag på namnbyte på informationsansvarig till 
webb/info-ansvarig. Ett flertal sektioner har en eventansvarig och ett eventutskott. Dessa 
personer ansvarar för aktiviteter för sektionen. Fram till nästa möte ska styrelsen fundera på 
om behov för eventansvarig och eventutskott finns, alternativt om det är tillräckligt att skapa 
arbetsgrupper då behov föreligger. 

c. Sammanhållning i styrelsen  
-För att förbättra sammanhållningen i styrelsen ska en gemensam aktivitet anordnas. Förslag 
på datum är 13 december. 
-Lördag 5/10 ska delar av styrelsen delta i en inspirationsdag på campus Valla. 

d. Höstmötet 
För att locka mer folk till höstmötet finns förslag på att bjuda på mat. Christopher undersöker 
om det går att äska pengar från Lintek.  

15. Studieresor: 
Ett studiebesök är anordnat för 12 personer på Eons nybyggda kraftvärmepanna straxt utanför 
Norrköping. 
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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). 

17. Övriga frågor: 
 Förslag på att marknadsföra pubkvällen genom ett facebookevenemang.  
 Nora ska hålla i en sykväll den 5 november och undrar om styrelsen kan bidra med pengar 

för nål och tråd, styrelsen accepterar detta. Beslut om hur mycket pengar styrelsen bidrar 
med bordläggs. 

 Kvitton på gjorda inköp ska scannas in till ett A4-papper och lämnas till vår kassör Martin. 
På detta papper ska det tydligt anges vilket inköp kvittot avser samt en underskrift av den 
som gjort inköpet. 

 Overallerna är svåra att färga och är därför försenade. 
 En förfrågan har uppkommit angående varför schema för nästkommande läsperiod 

publiceras så sent och vem som är ansvarig för detta. Henrik försöker att hitta svar på frågan 
till nästa möte. 

 Bilder från nolle-p och tackfesten lämnas till Robin som publicerar några av dessa på 
sektionens hemsida. 

 N-phadderiet vill ha hjälp med förslag på tema inför höstsittningen. Innan sittningen ska 
dessutom två toastmastrar samt en ansvarig för sittningen utses. 

 Har kommit en förfrågan om vi studenter är intresserade att vara publik för Tv4 program 
talang. Beslut bordläggs. 

18. Nästa möte: 
Onsdagen den 16 oktober klockan 17.15. Återkommer närmare med lokal. 

19. Att göra tills nästa möte: 
 Robin gör ett facebookevent för pubkvällen. 
 Henrik och Maria sammanställer dokument på vad sektionen bör arbeta med för att bli 

legitimerad grön sektion. 
 Marcus fortsätter jobba med förslag på förändring av bygglabbet. 
 Christopher undersöker vad trappan kan erbjuda för mat och till vilket pris till höstmötet, 

samt bokar möte med Lingsektionen. 
 Henrik undersöker vem som ansvarar för schemaläggningen. 
 En omröstning gällande vice snordf samt namnbyte från informationsansvarig till 

webb/info-ansvarig sker nästa möte 
 På nästa möte ska styrelsen även diskutera om N-phadderiets general ska vara post i 

styrelsen. 
20. Mötets avslutande: 
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat 
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Godkännande: 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
 
Christopher Karlsson, ordförande.    Henrik Ingemarsson, justeringsperson. 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
Maria Lindhe, sekreterare. 


