2020-04-23
Mötesprotokoll Vårmötet
1. Mötets öppnande
Andreas Svensson förklarar mötet öppnat 17:33
2. Val av mötesordförande
Andreas Svensson valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Evelina Johansson valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Misha Dobra och Markus Olsson valdes till justerare tillika rösträknare.
5. Mötets behöriga utlysande
Behörigt utlyst.
6. Adjungeringar
Inga adjungeringar, se bilaga Närvarolista.
7. Fastställande av föredragningslista
Fastställd föredragningslista.
8. Föregående mötesprotokoll
Justerat och underskrivet. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.
9. Rapporter och meddelande
N-sektionens agerande i Corona, se bifogad bilaga F9a.
Eventuell reviderad budget till nästa sektionsmöte, se bifogad bilaga F9b.
10.Val av projektledare och kassör BAM 20/21
BAM 19/20 föreslår Lina Carlsson som projektledare och Niklas Jonsson som kassör.
Lina Carlsson valdes till projektledare för BAM 20/21.
Niklas Jonsson valdes till kassör för BAM 20/21.

11.Förslag på budget för verksamhetsåret 20/21 - Utskotten

a. Fest-N
Andreas Svensson presenterar budgeten för Fest-N 20/21, se bifogad bilaga F11a.
b. N-Phadderiet
Andreas Svensson presenterar budgeten för N-Phadderiet 20/21, se bifogad bilaga
F11b.
c. BAM
Andreas Svensson presenterar budgeten för BAM 20/21, se bifogad bilaga F11c.
d. Nora
Andreas Svensson presenterar budgeten för Nora 20/21, se bifogad bilaga F11d.
Mötet fastställer utskottens budgetar.
12.Förslag på budget för verksamhetsåret 20/21 - Sektionsstyrelsen
Andreas Svensson presenterar budgeten för styrelsen 20/21, se bifogad bilaga F12.
Mötet fastställer styrelsens budget.
13.Ändring i Stadga-N
Styrelsen 19/20 föreslår inga ändringar i stadgan, se bifogad bilaga F13.
14.Valberedningens förslag till förtroendeposter styrelsen 20/21
a. Ordförande
Valberedningen föreslår Carl Welin-Berger till ordförande, se bifogad bilaga F14a.
b. Kassör
Valberedningen föreslår Wilma Larsson till kassör, se bifogad bilaga F14b.
c. Revisorer
Valberedningen föreslår Andreas Svensson och Robin Åberg till revisorer, se bifogad bilaga
F14c.
15.Val av förtroendeposter styrelsen 20/21
a. Ordförande
Carl Welin-Berger valdes till ordförande.
b. Kassör
Wilma Larsson valdes till kassör.

c. Revisorer
Andreas Svensson och Robin Åberg valdes till revisorer.
16.Valberedningens förslag till ledamöter 20/21
Valberedningen föreslår följande personer som ledamöter för verksamhetsåret 20/21:
Vice ordförande: Wilma Larsson
Sekreterare: Christoffer Eld
Studienämndsordförande: Carl Andersson
Näringslivsansvarig: Stina Ronström
Evenemangsansvarig: Naresh Patel
Info/webb: Christoffer Eld
Arbetsmiljöombud: VAKANT
Marknadsföringsansvarig: Elliot Sterneling
Vice studienämndsordförande: Hedda Lehman
17.Val av ledamöter 20/21
Wilma Larsson valdes till vice ordförande.
Christoffer Eld valdes till sekreterare.
Carl Andersson valdes till studienämndsordförande.
Hedda Lehman valdes till vice studienämndsordförande.
Stina Ronström valdes till näringslivsansvarig.
Elliot Sterneling valdes till marknadsföringsansvarig.
Naresh Patel valdes till evenemangsansvarig
Christoffer Eld valdes till info/webb.

18.Fastställande av verksamhetsdokument för N-Sektionen 20/21.
Verksamhetsdokumentet 20/21 verkställs, se bifogad bilaga F18.
19.Övriga frågor
- Inga övriga frågor
20.Tid för nästa möte
Nästa möte är Höstmötet och läggs den 26e november 2020.
21.Mötets avslutande
Mötets ordförande Andreas Svensson förklarar mötet avslutat 18:07

Ordförande, Andreas Svensson

Justerare, Markus Olsson

Sekreterare, Evelina Johansson

Justerare, Misha Dobra

F2. Val av mötesordförande
Styrelsen föreslår Andreas Svensson som mötesordförande.

F3. Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslår Evelina Johansson som mötessekreterare.

F4. Val av justerare tillika rösträknare
Styrelsen föreslår Markus Olsson och Emma Sjöberg till justerare och tillika rösträknare.
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F7 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare tillika rösträknare
Mötets behöriga utlysande
Adjungeringar
Fastställande av föredragningslista
Föregående mötesprotokoll
Rapporter och meddelanden
a. N-sektionens agerande i Corona
b. Eventuellt reviderad budget till nästa sektionsmöte
10. Val av projektledare och kassör BAM 20/21
11. Förslag på budget för verksamhetsåret 20/21- Utskotten
a. Fest-N
b. N-phadderiet
c. BAM
d. Nora
12. Förslag på budget för verksamhetsåret 20/21- Sektionsstyrelsen
13. Ändring i Stadga-N
14. Valberedningen förslag till förtroendeposter styrelsen 20/21
a. Ordförande
b. Kassör
c. Revisorer
15. Val av förtroendeposter styrelsen 20/21
a. Ordförande
b. Kassör
c. Revisorer
16. Valberedningens förslag till ledamöter 20/21
17. Val av ledamöter 20/21
18. Fastställande av verksamhetsdokument för N-Sektionen 20/21
19. Övriga frågor
20. Tid för nästa möte
21. Mötets avslutande

F9.a N-sektionens agerande i Corona
Sektionsstyrelsen har valt att hålla alla styrelsemöten på distans via Discord och
rekommenderar att samtliga utskott också håller sina möten på distans tills
hälsovårdsmyndigheten och Linköpings Universitet meddelar annat.
Detta innebär också att kommande sektionsmöten, likt detta möte, kommer att tills vidare
hållas på distans.
Sektionsstyrelsen valde att ställa in planerade evenemang, såsom Spökboll-N för att inte
vara upphov av risk för smittspridning. Kommande event SAFT ser ut att i nuläget också
ställas in.
Nora, som förväntas planera examenssittning, försöker i nuläget lösa att en examenssittning
blir av anpassad efter rådande omständigheter.
Mottagningen till hösten ska planeras som vanligt, Linköpings Universitet kommer
fortfarande att dela ut bidrag för att anordna mottagning.

F9.b Eventuell reviderad budget till nästa
sektionsmöte
Styrelsen 19/20 rekommenderar att budgeten som föreslås (se handling F11.a-d samt F12)
revideras nästkommande verksamhetsår. Detta på grund av att framtidsperspektivet är
väldigt kort under rådande omständigheter och budgeten möjligtvis behövs anpassas efter
kortare intervall.

F10 Val av projektledare och kassör BAM 20/21
Projektledare för BAM 19/20 Alva Svensson och kassör för BAM 19/20 Emelie Ericsson
föreslår som efterträdare:

Projektledare, Lina Carlsson
Mitt namn är Lina Carlsson och jag kommer från ett mindre ställe i Västra Götaland. Jag är
en person som är bra på att planera och strukturera, vilket jag tänker är bra för en
projektledare. Det hade varit väldigt roligt att få vara med och ha hand om BAM i höst och
fortsätta utveckla det till ett fortsatt uppskattat evenemang för alla studenter.

Kassör, Niklas Johnsson
Tjena!
Jag heter Niklas och pluggar andra året här på byggingenjörslinjen i norrköping, jag kommer
ursprungligen från Borlänge som brukar kallas sveriges finaste stad.
Jag har som många nog vet varit delaktig i Fest-N 19/20 som gyckelansvarig och är väldigt
taggad på att fortsätta vara aktiv under mitt sista år. Då känner jag att BAM är rätt val för mig
och jag tycker att jag passar som kassör i BAM för att jag har bra struktur och koll på de
saker jag tar till mig att göra och känner samtidigt att det skulle vara ett spännande uppdrag
som gör att jag kommer behöva lära mig nya saker.

Budget Fest-N 20/21
Utgifter
Märken
Generationsmärke
Stad i ljus

Summa

Intäkter

Märken
3000 Generationsmärke
3500 Stad i ljus

Summa

4000
25000

Sittningar
SSK/bygg

Sittningar
16500 SSK/bygg

16500

Fester
Fest 1
Fest 2
PPP
VK
Minihoben

Fester
Fest 1
Fest 2
PPP
VK
Minihoben

5000
3500
5000
46000
1500

3000
3200
5000
73400
15500

Nolle-P
Fest
Aktivitet

Nolle-P
1500 Fest
3500 Aktivitet

Ovveinvigningen
Skifte
Klimax

1000 Spons
4500 Nolle-P Spons
1000 Spons
BAM
1500
3500 Inventering
1170 Studentfiket

Material
Diverse
Föreningsgiro
Arv
Summa Utgifter

17000 Arv
157770 Summa Intäkter

4500
770

7000
8000
10000
2000
2000
17000
157770

Budgetförslag N-phadderiet 20/21
Intäkter
Antal
Försäljning
Märken
Hoben
Biljetter Lintek-medlemmar
Biljetter ej Lintek-medlemmar
Sittningar
Gasquen
Faddersittningen
Spons
Lintekbidrag
Uppdelning Nolle-P 10%
Uppdelning Nolle-P antal nollan
Fiket
Samarbete
BAM

á pris

Summa

130

25

3250

80
20

100
130

8000
2600

170
200

200
280

34000
56000

80
1
1
30

205
7560
9000
100

16400
7560
9000
3000

1

10 000

10 000

Summa inkomster

149 810

Utgifter
Antal
Inköp försäljning
Märken
Hoben
Biljetter Lintek-medlemmar
Biljetter ej Lintek-medlemmar
Sittningar
Gasquen
Faddersittningen
Nollesittningen (pateter)
Aktiviteter
Skifte
Nolle-P

Pris

Summa

130

10

1700

80
20

100
130

8000
2600

170
200
8

200
200
400

34000
52000
3200

5000

Mat
Tält Gasquen
Nollebok+Idolkort
Faddertröjor
Övrigt
Stass
Hoodies
Bankavgift swish sittningar
Bankavgift swish märken
Socker+jäst+saft
Gyckelmaterial
Ovveinvigning
Jürg-N
Oväntade kostnader

Summa utgifter

1
1
1
1

10 500
1 700
3 640
2 500

10 500
1 700
3 640
2 500

8
8
370
130
6

1000
320
2
2
200

1

5950

8000
2560
740
260
1200
2000
2000
2000
5950
149 810

eriet 20/21
Notering

Notering

Frakt+moms är ca 400kr

Vinsten delas på 4 phadderier
Vinsten delas på 4 phadderier

Budgetförslag BAM 20/21
Intäkter
Företag
Sektionspartners
Summa Intäkter

Budget
146000
10000
156000

Utgifter
Marknadsföring
Profilkläder
Mässmaterial
Lunchföreläsningar
Företagsluncher
Föreläsningar
Kick-off
Fuck-off
Lounge
Tävlingspriser
N-phadderiet
Fest-N
Övrigt
Summa Utgifter

Budget
30000
6000
16000
45000
7000
4000
4000
6000
2000
10000
10000
10000
1500
151500

Dif (vinst till styrelsen):

4500

Budgetförslag Nora 20/21
Intäkter
Antal

Pris

Summa

Försäljning
Märkesförsäljning

1

2000

2000

Ica

1

3000

3000

Spons

1

8000

8000

Arv från 19/20

1

10000

Sponsring

10000

Summa Intäkter

23000

Utgifter
Antal

Pris

Summa

Aktiviteter
Nolle-p

1

500

500

Syjunta

1

400

400

Ovveinvigning

1

600

600

Rosa Lunch

1

200

200

Tacokväll-N

1

1500

1500

Damsittningen

1

300

300

NORA 30 år

1

1000

1000

Skifte

1

500

500

1

2000

2000

200

2

400

Stass

1

3000

3000

Hoodies

1

1800

1800

Tryck

1

2000

2000

Gyckel

1

200

200

Oväntade kostnader

1

600

600

Arv till Nora 21/22

1

8000

8000

Inköp försäljning
Märken
Bank
Swish kostnader
Övrgt

Summa Utgifter
Diff

23000
0

Ica konto

Ica konto
Ica konto

Utgifter
SnOrdf-kostnader

Antal

Pris

Summa

4

1000

4000

Tacksittning-N

75

240

18000

Höstsittning-N

75

240

18000

Vårsittningen

75

240

18000

Examenssittning-N

50

550

27500

Väskor

0

350

0

Ovvar

20

450

9000

1

1000

1000

Märkesbacken

1

1000

1000

Nolle-P

1

1000

1000

Pluggstugor

2

500

1000

Ovveinvigning

1

1000

1000

Sittningar

Inköp försäljning

Märken+revärer

Budget N-styrelsen 20/21

Äskningar HT-20

Intäkt

Aktiviteter

Kostnad

Luciafika

1

500

500

Basår

5000

5000

Pubbar

2

1000

2000

Namnbrickor

1515

1515

Spökboll

1

1000

1000

Lotteri (studienämndsverksamhet)

1200

1200

Sektionernas dag

1

1000

1000

Kick-off med klassrepresentanter

1000

1000

Oväntade/nya aktiviteter

1

2000

2000

Studiebesök

20000

20000

Grön sektion

2000

2000

Julavslutning

1

3000

3000

Sektionsaktivas dag

1

7000

7000

Styrelseskifte

1

5000

5000

Utbildningar

1

1000

1000

Hemissioneringar

8

500

4000

Styrelsemöten

1

500

500

Sektionsmöten

2

750

1500

Kontorsmaterial

1

500

500

Intäkter

Antal

Pris

Summa

LinTek
Medlemsavgifter

1

16000

16000

Kursutvärderingar

1

12000

12000

Hemissioneringar

8

1000

8000

Möten

Sittningar
Tacksittning-N

75

220

16500

Sektionspartners

Höstsittning-N

75

220

16500

BAM-avgift

1

10000

10000

Vårsittningen

75

220

16500

Studiebesök

2

500

1000

Examenssittning-N

50

450

22500

Lunch

1

500

500

Väskor

40

150

6000

Marknadsföring

1

1000

1000

Ovvar

40

450

18000

Utskottsäskningar

4

2000

8000

Styrelsehoodies

1

9000

9000

Grön sektion

1

1000

1000

Bankavgifter

5

1500

7500

Hemsidan

1

750

750

4500

Oväntade kostnader

1

2000

2000

166500

Summa Utgifter

Försäljning

Övrigt

Sektionspartners
Stångåstaden
Vinst BAM

Summa Intäkter

1
1

30000
4500

30000

169250
Diff:

−2750

F13 Ändring i Stadga-N
Styrelsen 19/20 föreslår inga ändringar i stadgan.

F14.a Valberedningen förslag till förtroendeposter
styrelsen 20/21 - Ordförande
Carl Welin Berger
Tjeeenaaaa! Jag heter Carl Welin-Berger, 23 år gammal och kommer ifrån världens
mittpunkt, Stockholm. Jag har en stor entusiasm för studentlivet, där jag tidigare har varit
fadderansvarig i N-Phadderiet. Utöver studentaktiviteter gillar jag att ägna tid åt fotboll,
kläder och kompisar.

F14.b Valberedningen förslag till förtroendeposter
styrelsen 20/21 - Kassör
Valberedningen föreslår kassör tillika vice ordförande,

Wilma Larsson
Hej hej! Wilma heter jag, är 21år gammal och kommer från Ängelholm, som ligger i Skåne.
En glad tjej som tycker om att hänga med familj och vänner. Jag har tidigare varit med i
N-Phadderiet 19/20 som aktivitetsansvarig, Jag tyckte det var skitkul. Jag hoppas att jag får
vara med i Styrels-N och att detta blir minst lika roligt.

F14.c Valberedningens förslag till förtroendeposter
styrelsen 20/21 - Revisorer
Andreas Svensson
Hej jag är den där lite underliga personen som trots efter tre år inte helt kan sluta vara
sektionsaktiv. Jag är extremt nyfiken och älskar att lägga näsan i blöt. Jag blir varm i
kroppen av att höra ord som ”styrdokument” och ”resultaträkning”. Jag är en riktig jävel på
att granska saker och tror jag skulle passa bra som revisor. Min största svaghet är att häfva.

Robin Åberg
Jag är en alert kille som dricker fulvin snabbt vid behov men även spyr upp vid kritiska
situationer. Jag har varit med i ett vinnande hävlag 17/18, vad som gör mig till en bra
kandidat är att mitt arbete sker med precision och ansvar. Jag gör mitt arbete tillräckligt bra
för det ska bli klart!

F16 Valberedningens förslag till ledamöter 20/21
Sekreterare/Info/Web, Christoffer Eld
Christoffer är 21 år och går andra året på programmet.
Hans intressen innefattar att pyssla med bilen, spela på gitarren och varför inte en liten öl på
maten.
Han är från Hässelby i Stockholmstrakterna där hans mamma bor. Ibland saknar Christoffer
sin mamma, då tar han gärna bilen han pysslat med, förutsatt att den sitter ihop igen.
Christoffer uppskattar gott sällskap och något att göra, hela tiden.
Det var allt om Christoffer tror han.

Studienämndsordförande, Carl Andersson
Jag heter Calle Andersson och är 29 år gammal. Jag är en social och utåtriktad person som
gärna engagerar mig i olika projekt.
Jag brukar ägna fritiden åt att umgås med folk, kolla på film och serier och kanske röra lite
på mig.

Vice Studienämndsordförande, Hedda Lehman
Mitt namn är Hedda och är 23år gammal. Jag som människa är för det mesta glad, positiv
och sprallig. Mina fritidsintressen är pyssla, fiska, renovering och träna.

Evenemangssamordnare, Naresh Patel
Mitt namn är Naresh Patel och jag kommer från Jönköping. På fritiden gillar jag att hänga
med vänner och hitta på olika aktiviteter.

Näringslivsansvarig, Stina Ronström
Hejsan!
Mitt namn är Stina och jag är en 24-årig före detta hästtjej som kommer ifrån Ledberg som
ligger mitt på östgötaslätten utanför Linköping. När jag inte pluggar hittar jag gärna på något
skoj med mina vänner, för blir lätt rastlös annars.

Marknadsföring, Elliot Sterneling
Hej! Jag är 21 år och kommer från lilla Borensberg. Tycker om teknik och mat.

Arbetsmiljöombud VAKANT
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1. Inledning
Verksamhetsdokumentet för kommande verksamhetsår fastställs vid sektionens
vårmöte. Det skall fungera som vägledning och stöd åt styrelsen för att genomföra
sektionens verksamhet. Ett annat viktigt syfte är att få kontinuitet i arbetet från år till år,
trots nyvald styrelse.
Verksamhetsdokumentet reglerar även styrelsens arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Då dessa kan ändras från år till år bör de ses över och uppdateras inför varje vårmöte så
de alltid är aktuella.
Verksamhetsdokumentet ska återspegla Stadga-N samt Budget.
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2. Sektionsstyrelsen
2.1 Organisation
Utöver de åtta fasta styrelseposterna som anges i Stadga-N bör även följande
ansvarsområden vara tillsatta.
● Näringslivsansvarig
● Info- och Webbansvarig
● Marknadsföringsansvarig
● Arbetsmiljöombud
● Vice ordförande
● Vice studienämndsordförande
● Evenemangsanvarig

Skulle valberedningen ej lyckas fylla samtliga poster, alternativt om sektionsmötet
beslutar att rösta ned något av valberedningens förslag så måste ej dessa vara fasta
poster. Alltså kan styrelsen internt välja att posten faller på ledamot med annat uppdrag.
Något som om möjligt skall motverkas.

2.2 Ansvarsområden
2.2.1 Ordförande
Ordförande åligger att
● Representera sektionen och föra dess talan
● Teckna sektionens firma
● Leda och fördela arbetet i styrelsen
● Kalla till och strukturera sektionsmöten (Höstmöte och Vårmöte)
● Medverka vid Linteks FUM-möten och rapportera om dessa till styrelsen
● Medverka vid Linteks OR-möten och rapportera om dessa till styrelsen
● Medverka vid möten med ITNs ledning
● Handha sektionens stadgar och verksamhetsdokument samt tillse att dessa är
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aktuella
● Ansvara tillsammans med kassör för att eventuella äskningar skickas in till
nämnden varje år
● Ansvara för att märkesbacken blir målad varje år
● Ansvara för att sektionens traditioner bevaras
2.2.2 Vice ordförande
Vice ordförande åligger att
● Vara ordföranden behjälplig och i dennes frånvaro inträda som
ordförande
● Bistå övriga medlemmar i styrelsen när behov finns
● Ansvara för att sektionens overaller köps in
● Ansvara för att sektionens väskor köps in
2.2.3 Kassör
Kassören ansvarar för att sköta sektionens ekonomi. Det är lämpligt att kassören har ett
nära och kontinuerligt samarbete med kassörerna i utskotten samt sektionens
revisor(er).
Kassören åligger att
● Handha sektionens ekonomi och föra bok över sektionens inkomster och utgifter
● Vara firmatecknare för sektionen
● Tillse att budgetkontroller (för styrelsens samt utskottens) sker under
verksamhetsåret
● Ansvara för sektionens interna kassörråd
● Upprätta styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt
tillgodose utskotten med budgetmall
● Upprätta bokslut varje verksamhetsår
● Ansvara tillsammans med Ordförande för att eventuella äskningar skickas in till
nämnden varje år
● Handha sektionens försäljningsverksamhet och inköpsverksamhet
2.2.4 Sekreterare
Sekreteraren åligger att
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● Föra styrelsens protokoll vid möten
● Instruera utskotten om hur de skall föra protokoll samt tillgodose dem med mall
för detta
● Kalla till styrelsemöten samt boka lokaler
● Handha sektionens arkiv och handlingar
● Handha kontakt med LinTek gällande medlemsregister
2.2.5 Arbetsmiljöombud (AMO)
Arbetsmiljöombudet åligger att
● Föra medlemmarnas talan rörande arbetsmiljö vidare till rätt person
● Representera sektionen på möten med Linteks CAMO (Centralt
Arbetsmiljöombud)
● Ansvara för att sektionen förblir en ”Grön sektion”
2.2.6 Studienämndsordförande (SnOrdf) & Vice Studienämndsordförande (Vice
SnOrdf)
Studienämndsordförande och Vice Studienämndsordförande åligger att
●

Leda och ansvara för studiebevakningen enligt LinTeks riktlinjer

● I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan
● Kalla till studienämndsmöte
● Tillse att varje klass, i varje årskurs utser minst två klassrepresentanter
● Vara sektionens representant i LinTeks utbildningsråd,
programplanegruppen för byggnadsteknik samt i programnämnden
för maskinteknik och design.
2.2.7 Näringslivsansvarig
Näringslivsansvarig skall ha insyn över BAM-gruppen och ha kontinuerliga möten med
Projektledaren för BAM
Näringslivsansvarig åligger att
● Handha sektionens kontakter med näringslivet
● Bibehålla en god kontakt med sektionens näringslivspartners
● Vara ansvarig för sponsringsfrågor
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● Ansvara för sektionens Alumniverksamhet
● Ha ett nära samarbete med Projektledare-BAM
● Medverka vid Linteks näringslivsråd och rapportera om dessa till styrelsen
2.2.8 Info-/webbansvarig
Informations och webbansvarig åligger att
● Handha sektionens informationsverksamhet gentemot universitetet och LinTek
● Se till att sprida information till medlemmarna via exempelvis sociala medier
● Ansvara för och uppdatera sektionens anslagstavla
● Utföra nödvändiga uppdateringar av sektionens hemsida
● Ansvara för sektionens eventuella sidor i LiTHanian
2.2.9 Marknadsföringsansvarig
Marknadsföringsansvarig åligger att
● Bilda och vara ordförande i rekryteringsutskottet om sådant bildas
● Medverka på möten angående universitetets rekryteringsverksamhet
● Handha sektionens informationsverksamhet gentemot gymnasiet så som
hemmissioneringar
● Agera inköpsanvarig för köp som inte redan är allokerade
2.2.10 Evenemangssamordnare
Evenemangssamordnare åligger att
● Anordna Styrelsens evenemang såsom pubkvällar, spökbollsturnering och
overallsinvigningen
● Tillsammans med näringslivsansvarig bibehålla god kontakt med sektionens
partners
● I allmänhet föra samman sektionens medlemmar genom gemensamma
evenemang
2.2.11 Utskotten
Utskotten har en plats vardera i styrelsen, företrädesvis fylls denna plats av
utskottens ansvariga (Drottningen, Generalen, Chef-N samt Projektledare-BAM)
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Utskottens styrelseledamot åligger att
● Tillse att respektive utskotts ändamål stämmer överens med sektionens
● Följa utskottets budget som röstats igenom på vårmötet föregående
verksamhetsår, samt vid eventuella förändringar förankra dessa hos styrelsen
alternativt i enlighet med styrelsekassörens direktiv
● Med god framförhållning lyfta eventuella äskningar till styrelsen
● Föra protokoll enligt styrelsesekreterarens direktiv
● Internt föra vidare uppdaterade verksamhetsdokument samt testamenten
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3. Sektionens verksamhet
3.1 Syfte och mål med verksamheten
Syftet med sektionens verksamhet skall vara det som anges i stadgarna, dvs. stärka
medlemmarnas gemenskap och studier. Målet är att på så vis rekrytera medlemmar till
sektionen och LinTek som ska kunna utöka verksamheten.
Sektionen och dess utskott ska aktivt jobba med att vara en ”Grön Sektion”.
Sektionen åligger att dokumentera allt viktigt som görs, på så vis underlättas arbetet för
nästkommande verksamhetsår.

3.2 Verksamhetsområden
3.2.1 Studiebevakning
Studiebevakningen syftar till att kontinuerligt utvärdera och förbättra kvaliteten på
kurserna som ges för sektionens program. Studiebevakningen utförs av
klassrepresentanterna under ledning av studienämndsordförande. Målet skall vara att
göra kvalitativa utvärderingar, enligt LinTeks riktlinjer av samtliga kurser, även de ej
obligatoriska kurserna.
3.2.2 Overaller
Sektionen har till ansvar att tillhandahålla overaller för försäljning. Dessa skall erbjudas
nya studenter snarast möjligt, för att säkerställa deras användning vid höstens första
förekommande evenemang av sådant slag som kräver overall. Styrelsen bör kontakta
flera leverantörer för att försöka hålla nere prisnivån på overallerna. Styrelsen bör även
närvara när overallsinvigningen hålls. Här är ett bra tillfälle att synas och kanske bjuda
på fika. Inköp och administration av overaller hanteras förslagsvis av Vice ordförande.
3.2.3 Nolle-P
Nolle-P är mottagningsceremonin för nya studenter vid N-Sektionen. Phadderiet
ansvarar för planering utav Nolle-P, Phadderiet ansvarar även för att informera och ta
hjälp av övriga utskott samt styrelsen. Innan Nolle-P börjar skall märket i märkesbacken
målas, Phadderierna brukar vanligtvis ge information om när detta sker. Under Nolle-P
skall styrelsen anordna en sektionskväll för Nollan. Syftet med sektionskvällen skall vara
att presentera styrelsen, vad sektionen är och gör samt rekrytera så många medlemmar
till sektionen som möjligt. Här kan även vara ett tillfälle att hålla overallsprovning.
Ytterligare ett evenemang som bör hållas under Nolle-P är en frukost första dagen
Nollan kommer till Campus.
3.2.4 Sektionskvällar, pubkvällar, sittningar
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Styrelsen bör anordna sektionskväll minst en gång per termin för att stärka
gemenskapen mellan sektionsmedlemmarna. Pubkvällar bör anordnas i samma syfte,
dessa kan vara lämpligt att hålla i samband med sektionsmöten. Styrelsen bör även
anordna/tillse att utskott anordnar fyra sittningar, tacksittning, höstsittning, vårsittning
samt examenssittning
3.2.5 Byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar (BAM)
BAM är N-Sektionens arbetsmarknadsdagar. Syftet med BAM skall vara att inspirera för
fortsatta studier samt ge en möjlighet för studenterna att knyta kontakter med företag
inför till exempel examensarbete eller framtida jobb.
Detta event rekommenderas innehålla föreläsningar och en mässa. BAM anordnades
första gången 2012 och skall fortsätta anordnas årsvis. Det huvudsakliga ansvaret för
BAM ligger hos sektionens BAM-utskott med ledning av projektledaren för BAM och där
näringslivsansvarige ska ha en god insyn på BAM-utskottet.
3.2.6 Nora, N-Phadderiet och Fest-N
Sektionens tjejförening, phadderi och festeri är utöver BAM de enda stadgade
utskotten. Vilket bland annat innebär att deras ansvarige samt kassör skall väljas in
via sektionsmöte.
Övriga medlemmar i dessa utskott väljs ut av respektives föregångare (dvs.
utskott föregående verksamhetsår).
3.2.7 Företagskvällar, gästföreläsare, studiebesök
Styrelsen och främst näringslivsansvarige bör verka för att anordna företagskvällar,
gästföreläsare samt studiebesök i samarbete med näringslivet och alumner.
3.2.8 Synas för studenterna
Det är viktigt att styrelsen syns så mycket som möjligt, ett sätt att göra detta på är att
anordna träffar där man under en lunch bjuder på fika. Här finns tid för att prata med
studenterna om olika frågor och idéer som finns. Fler sätt kan vara pluggkvällar,
bokbytarträffar och samarbeten med andra organisationer på universitetet.
3.2.9 Utmärkelse till en pedagog
Med inspiration från Linteks “Gyllene Moroten” vill N-sektionens styrelse varje år utdela
en gåva till en uppskattad pedagog kring sektionens olika utbildningar och kurser. Syftet
med utmärkelsen är att främja pedagogik och engagemang från föreläsare till student.
(Gåvan äskas från nämnden).
3.2.10 Nordbygg
Nordbygg är en stor byggmässa som anordnas i Stockholm på Älvsjömässan vartannat år
(jämna år). 2018 besökte sektionen denna med lyckat resultat. Styrelsen skulle ha
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anordnat detta 2020 men mässan lades ned i och med Corvid-19. Styrelsen ska därmed
se till att deras efterträdare (21/22) anordnar till nästa mässa 2022 buss samt inträde
(gratis för medlemmar), detta är en endagstur. (Äskas från nämnden).

3.3 Verksamhetens ekonomi
3.3.1 Verksamhetens ekonomiska förhållanden
N-sektionen strävar mot att det ackumulerade resultatet för hela verksamheten, alltså
styrelsen tillsammans med alla utskott, ska uppgå till noll kronor på lång sikt.
Bokföring utförs på ett enhetligt sätt för sektionsstyrelsen och samtliga utskott.
3.3.2 Budgetering
BAM förutsätts varje år budgetera för en vinst som ska föras vidare till sektionen. Detta i
syfte att finansiera aktiviteter och förmåner för sektionens medlemmar.
Till skillnad från BAM, förutsätts inte övriga utskott inbringa någon vinst till styrelsen.
Dock ska ändamål för eventuellt överskott av likvida medel från gällande budget
beslutas om i styrelsen.
3.3.3 Budgetkontroll
Under verksamhetsåret ska kontinuerliga budgetkontroller genomföras där sektionens
och utskottens budget granskas. Detta för att styrelsen ska få en bättre insikt på
ekonomin som berör sektionen.
Budgetkontroller bör lämpligast ske under sektionens interna kassörsråd med
sektionsstyrelsens kassör som kallande. Denna konstellation bör träffas minst en gång i
månaden för att diskutera budget samt frågor och funderingar som uppstått för
utskottens kassörer. Det bör också i god tid innan verksamhetsårets slut göras en
riskbedömning för varje utskott om förlust föreligger någonstans i respektive del av
verksamheten.
Samtliga utskott ska ha ett bankkonto under samma bank som sektionsstyrelsen, detta
för att underlätta själva budgetkontrollerna. Sektionsstyrelsen ansvarar för kostnaden
för samtliga konton.
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