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Protokoll vid möte 2019-02-06 
Mötestid: 17:50-18:30 

Plats: TP 40 

 

1. Mötets öppnande Jonas Berglund öppnade mötet. 

2. Val av justerare Niklas Waldt och Erik Johansson valdes till justerare. 

3. Mötets behöriga 

utlysande 
Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar Inga adjungeringar. 

5. Fastställande av     

föredragslista 
Föredragslistan godkändes 

6. Närvaro 

Jonas Berglund 

Richard Hållberg 

Niklas Waldt 

Erik Johansson 

Ludwig Gardebrand 

Ida Gärling 

Mikael Fredriksson 

Wilma Söderberg 

7. Föregående 

mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs 

på. 

8. Avstämning 

föregående möte 

Jonas: Ska gå på Ordföranderåd och ITN-möte. Han 

ska även läsa protokoll samt hålla fortsatt kontakt 

med Liu om Excelutbildning. OK 
 

Niklas: Ska ha möte med eventutskottet samt sälja 

biljetter, planera gyckel med mera inför 

Logistiksittningen. OK 
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Erik: Ska ha ett möte med utskottet, samt gå på 

möte med andra rekryteringsansvariga. Han ska 

även försöka få upp Logistiksektionens logga på 

Trappan. OK 

 

David: Ska läsa igenom testamente och börja lägga 

upp en plan för sitt arbete. Han ska även arbeta 

med dikten till Logistiksittningen. Ej närvarande 

 

Ida: Ska träffa LinTeks Näringslivs- och 

Alumniansvariga, ha möte med sitt eget utskott, 

samt prata med andra sektioners alumniansvariga 

gällande gemensam prislista. Hon ska även ha möte 

med Combitech och Östgötatrafiken gällande 

eventuella samarbeten. OK 

 

Mikael: Ska justera protokoll och precisera 

gemenskapsprojektets detaljer. Han ska även 

besvara frågor om Priderallen, gå på AMO-råd och 

skicka inläggsidéer till Veronika. OK 

 

Ludwig: Ska ha möte med Alice och Ola om 

överlämning. Han ska även planera inför och delta i 

de kursutvärderingar som hålls vecka 5. OK 

 

Marika: Ska sälja biljetter samt hämta märken till 

Logistiksittningen. Hon ska även arbeta med dikten. 

Ej närvarande 

9. Projektledare LOGIN Ej Närvarande 

10. General Familjen Ej Närvarande 

11. Festerichefer 

Marika: Ej närvarande 

 

Niklas: Nämnde att Logistiksektionen har sålt 89 

biljetter till Logistiksittningen. Har fixat pyntningen 
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inför sittningen. Informerade att han behövde hjälp 

med städningen efter Logistiksittningen. 

Ska påbörja planeringen av SAFT och en pub. 

12. Kassör 
Vilma Informerade att hon är klar med 

äskningsredovisningen och har varit på Kassör-råd. 

13. Marknadsföring Ej närvarande 

14. Näringsliv och alumn 

Ida har haft ett möte med Linteks Näringsliv och 

Alumniansvariga och har även haft ett möte med 

sitt utskott. Informerande att hon är snart klar med 

evenemanget “Skugga en alumn”. 

15. Arbetsmiljöombud 

Mikael har börjat arbeta med amo-veckan vecka 10. 

Har fixat felanmälningar om ventilationssystem. 

Har arbetat med Gemenskapsprojektet (Häng med 

sektionen) och sett över nödvändigt material. 

16. Ordförande 

Jonas: Har haft ett möte och arbetat med EDGB-

LOGIN. Har fört dialoger med ITN angående 

Excelutbildning. Har varit på ITN-mötet där det 

bland annat pratades om en Tävling för bästa 

bidrag, angående hur vi kan rekrytera flera 

studenter till Campus Norrköping. Har justerat 

protokoll. 

 

Richard: Har tillsammans med Jonas varit på ITN-

mötet. 

17. Rekrytering 

Erik har varit på öppet hus för gymnasieelever i 

Linköping. Han nämnde att vi var den enda 

teknologsektionen som representerade under den 

dagen. Han Informerade även om att han hittat 

alumner till broschyrerna för FTL och SL.   

18. 

Studienämndsordförande 

Alice: Ej närvarande 
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Ludwig: Har varit på Snorf-utbildning i Linköping 

och arbetat med kursutvärderingarna. Nämnde 

även att det är svårt att motivera studenterna att 

medverka på kursutvärderingarna.  

19. Kassör EDGB LOGIN 

Jonas: Han informerade att man har kommit igång 

med arbetet med EDGB-LOGIN men att det arbetas 

på en lösning på tidigare års problematik med 

kassörsarbetet. Tidigare år så har ekonomin sköts 

gemensamt av de båda kassörerna i respektive 

styrelse. Den arbetsbörda vill man minska och 

ersätta med ett smidigare arbetssätt. Ett alternativ 

som projektledarna önskar är att sektionerna 

tillsätter en kassör för EDGB LOGIN vartannat år 

och att respektive sektion tillhandahåller ett 

bankkonto ämnat för EDGB LOGIN. Jonas ska 

diskutera detta vidare med Lintek och undersöka 

huruvida en eventuell stadgeändring är nödvändig 

eller inte. Styrelsen anser att förslaget är rimligt och 

bör fortsätta undersöka detta.  

20.  Övriga frågor Inga övriga frågor. 

21. Att göra till nästa 

möte 

Jonas: Planerat att gå på ordföranderåd. Han ska 

fortsätta arbetet med Gsuite och ska även arbeta 

mer med EDGB-LOGIN. Ska gå på Logistiksittningen, 

justera protokoll och ha individuella samtal. 

  

Richard: Ska gå på ordföranderåd, skriva protokoll 

och gå på Logistiksittningen. 

 

Niklas: Fixa klart gyckel till Logistiksittningen och 

även gå på Logistiksittningen. Planerat att ha ett 

möte med eventutskottet. 

 

Erik: Ska gå Logistiksittningen. Han ska fixa klart 

broschyrerna och ska även försöka få upp 

Logistiksektionens logga på trappan. 
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Ludwig: Ska gå examinatorsmöte och arbeta med 

Gyllene moroten. Ska ha snorf-utbildning. Planerat 

att gå på Logistiksittningen och ha ett individuellt 

samtal. 

 

Ida: Ska gå på Logistiksittningen. Planerat att ha ett 

möte med Postnord och även möte med Alumni-

rådet. 

 

Mikael: Planera att köpa in nödvändigt material till 

Gemenskapsprojektet (Häng med sektionen). Han 

ska ha planeringsmöte om AMO-veckan. Ska gå på 

Logistiksittningen och ha ett individuellt samtal. Ska 

ta upp frågan om att få tillgång till fler grenuttag på 

skolan .  

25. Nästa möte 

Nästa träff: 2019-02-13 

Nästa lunchmöte är: 2019-02-13 

Nästa kvällsmöte är: 2019-02-20 

26. Mötets avslutande Jonas Berglund avslutade mötet. 

 

 

Protokoll fört av:     Justering: 

     

Richard Hållberg     Jonas Berglund 

 

……………………………………      ……………………………………. 

 

     

Niklas Waldt 

 

…………………………………… 

 

 

Erik Johansson 
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…………………………………… 

 

 


