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Mötesprotokoll styrelsemöte 11 

 
 

 

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, Anton Sundin, 

Robin Olander, Felix Fredriksson, Pär Jonsson, Maria Lindhe, 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. Grön sektion  

- Kaffekokare samt krav och miljömärkt kaffe är inhandlat. 

- Den 9 april deltar Henrik och Maria i en workshop med andra ”Gröna sektioner”. 

- Ett dokument över vad sektionen ska sträva efter för att bli en ”Grön sektion” är 

sammanställt. Publiceras på hemsidan och sätts upp på anslagstavlan i Täppan. 

b. Programbroschyrer 

- Pär har kontaktat en copywriter, är dock dyrt att anlita en sådan. Ett billigare alternativ är att 

anlita en studerande copywriter.  

- Arbetet med att hitta en fotograf fortsätter.  

c. Byggväskorna 

Stilisti har skickat en offert på byggväskorna.  

d. Examenssittningen 

Examenssittningen hålls den 30 maj på Trappan. Beslutas att det blir en +1-sittning. Mer 

information kommer ut inom kort. 

e. Nya styrelsen 

Ansökningar fortsätter att kommit in. 

11. Uppföljning att göra från förra mötet. 

- Henrik och Maria sammanställer ett dokument över vad sektionen ska sträva efter för att bli 

en ”Grön sektion”. Genomfört! 

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

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

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

samt Art Svanberg är kontaktad angående bilder till programbroschyren. 

- Trappan bokas 30 maj för examenssittningen. Genomfört! 

12.  OR. 
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- Byggingenjörsutbildningen ska bli ett pilotprojekt för att samverkanssäkra utbildningen. Det 

innebär bland annat att säkerställa att uppdaterad information lärs ut, samt att det blir en 

lagom mängd gästföreläsare. 

- Geodesin för årskurs 1 är inställd och ersätts av en BIM-kurs. Detta beror på sent avhopp av 

både ordinarie lärare och reserv.  

- På LIU campus Norrköping finns möjligheten att ansöka om stipendier för examensarbete 

utomlands.  

- Osama Hassan har blivit biträdande professor inom byggteknik på LIU. 

13. SNORDF.  
 Erik är ej närvarande! 

14. Diskussionspunkter. 

a. Alumninätverk  

Ett mail med en uppmaning att gå med i alumninätverket skickas inom kort ut till 3:orna. 

a. CAD-kursen 

Bordläggs till nästa möte. 

b. Studentstadsdagen 

Den 3 april uppmärksammas att Norrköping förra året fick utmärkelsen SFS studentstad. 

Firandet sker på lunchen mellan Kåken och Täppan.   

c. Kvarvarande styrelsemöten 

Kvarvarande möten fortsätter som vanligt, trots att många skriver examensarbeten.  

d. Vårmötet 10/4 

Kallelse skickas snart ut och föredragningslistan tas fram inom kort. Beslutas att närvarande 

sektionsmedlemmar får erbjudande om 50 % rabatt på maten i samband med vårmötet.  

e. N-sektionen accessoarer 

Christopher lägger fram ett förslag på att köpa in någon form av accessoar med sektionens 

logga på.  

f. Framtidsmässan 
Framtidsmässan hålls den 22 april i Stockholm. Det är en mässa där företag från den offentliga 

sektorn deltar. Christopher har erhållt en inbjudan om deltagande på framtidsmässan utan någon 

extra kostnad. Osäkert om detta avser styrelsen eller hela sektionen. Ordförande Christopher 

undersöker saken vidare.   

15. Studieresor. 

Den 4 april åker sektionen på en studieresa till mässan Nordbygg. Bussen avgår från 

Norrköping 8.15 och lämnar Stockholm 16.30.  

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). 

d. Ändring av punkt 8. Medlemmar i utskotten, (Fest-N, Nora, BAM och N-Phadderiet) 

skall vara ordinarie medlemmar i kåren. (0/2) 

17. Övrigt. 

- En kontakt till Christopher har visat intresse av att hjälpa till att utveckla hemsidan. 

- Finns förlag på att återigen anordna en sektionspub. 

18. Nästa möte. 

 Vårmötet 10 april 

19. Att göra tills nästa möte.  
- Mail angående alumninätverket skickas ut till 3:orna. 

- Budgeter över utskottens nästkommande verksamhetsår ska göras.  

- Dokument över arbetet för en ”Grön sektion” läggs ut på hemsidan och sätts upp på 

anslagstavlan.   

20. Mötets avslutande.  
 Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat 
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Godkännande: 

 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

 

Christopher Karlsson, ordförande.    Henrik Ingemarsson, justeringsperson. 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Maria Lindhe, sekreterare.    


