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Mötesprotokoll styrelsemöte 10 

 
 

 

1. Mötets öppnande:  

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat. 

2. Val av mötes ordförande:  

Christopher Karlsson valdes. 

3. Val av justeringsperson:  
Henrik Ingemarsson valdes till justeringsperson.  

4. Val av sekreterare:  
Maria Lindhe valdes. 

5. Närvarande:  
Christopher Karlsson, Marcus Hermansson, Malin Höglund, Jonas Nordlander, Robin Olander, 

Martin Johansson, Pär Jonsson, Maria Lindhe, Henrik Ingemarsson, Anton Sundin. 

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. Grön sektion 

Kaffemuggar och miljömärkta block är inköpta till samtliga medlemmar i styrelsen. Till 

nästa möte ska Maria och Henrik sammanställa ett dokument över vad sektionen bör tänka på 

gällande miljö. Detta dokument kommer läggas ut på N-sektionens hemsida, facebook samt 

sättas upp på anslagstavlan i Täppan.  

b. Programbroschyrer 

Pär har haft kontakt med Maria Rydström (kommunikationsansvarig på LIU) gällande 

programbroschyren. 

c. Byggväskorna 

Malin har kontaktat SWECO om intresse av att sponsra byggväskorna, inväntar svar. 

d. Examenssittning 

 Trappan bokas 30 maj för examenssittning. Preliminärt kommer det ej bli en ”+1-sittning”. 

11. Uppföljning att göra från förra mötet. 

-  Maria och Henrik handlar in de saker vi äskat pengar för i Grön sektion. Block och 

muggar är inköpta! 

12. OR. 

Lintek är nöjda med antalet sökande till nästa års kårstyrelse. 

13. SNORDF.  
 Erik är ej närvarande på mötet. 

14. Diskussionspunkter. 

a.  Nya styrelsen 

- Sökandet efter nästa läsårs styrelse fortsätter. Ett mail har skickats till sektionen angående 

detta.  

- 2 april bjuder styrelsen på fika och finns tillgängliga för eventuella frågor om de olika 

posterna i styrelsen.  
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- Malin och Henrik ska besöka klasserna i årskurs 1 och 2 för att berätta om styrelsen och 

svara på eventuella frågor. Detta sker preliminärt 31 mars och 1 april.  

- Ett inlägg angående sökandet efter nästa läsårs styrelse läggs inom kort ut på sektionens 

facebook. 

b. Vårsittningen 

 - Vårsittningen blev lyckad utan några klagomål. 

 - De pengar som styrelsen sponsrat med till vårsittningen förs över till Fest-Ns konto. 

c.  Alumninätverk  

 Felix är ej närvarande på styrelsemötet, frågan bordläggs. 

15. Studieresor. 

 Ca 80 personer är anmälda till att delta på resan till Nordbygg. 

16. Stadga – N. 

 a. Byte av namn från rekryteringsansvarig till marknadsföringsansvarig.(1/2). 

 b. Byte av namn från informationsansvarig till Info/-webbansvarig. (1/2). 

 c. Vice studienämndsordförande en av övriga poster i styrelsen. (1/2). 

17. Övrigt. 

- Nästa möte är sista mötet inför vårmötet. Christopher uppmanar därför styrelsen, att fram till 

nästa styrelsemöte, fundera ut punkter att ta upp på vårmötet. 

- Martin har fått åsikter från ett antal byggstudenter om att CAD-kursen borde utvecklas i 

framtiden. Frågan tas upp igen på nästa möte. 

-  Inom de närmsta veckorna kommer 2014 års Revit installeras i CAD-salarna.  

18. Nästa möte. 

 Preliminärt onsdagen 26 mars. 

19. Att göra tills nästa möte.  
- Henrik och Maria sammanställer ett dokument över vad sektionen ska stäva efter för att bli     

en ”Grön sektion”. 

- Christopher tar fram förslag på ändring i stadgan angående N-phadderiet. 

- Pär kontaktar intervjuobjekt till programbroschyren samt kontaktar GDK-sektionen om 

intresse av att hjälpa till och ta bilder till N-sektionens programbroschyr.  

- Trappan bokas 30 maj för examenssittningen. 

20. Mötets avslutande.  
 Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat 

 

 

 

 

Godkännande: 

 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

 

Christopher Karlsson, ordförande.    Henrik Ingemarsson, justeringsperson. 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Maria Lindhe, sekreterare.    


