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Protokoll vid möte 2019-02-20 
Mötestid: 17:15-18:05 

Plats: TP 40 

 

1. Mötets öppnande Jonas Berglund öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Mikael Fredriksson och Wilma Söderberg valdes till 

justerare. 

3. Mötets behöriga 

utlysande 
Mötet var behörigt utlyst. 

4. Adjungeringar Inga adjungeringar. 

5. Fastställande av     

föredragslista 
Föredragslistan godkändes  

6. Närvaro 

David Eriksson 

Wilma Söderberg 

Marika Wallen 

Veronika Andrijevic 

Ida Gärling 

Mikael Fredriksson 

Jonas Berglund 

Richard Hållberg 

Erik Johansson 

Ludwig Gardebrand 

7. Föregående 

mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs 

på. 

8. Avstämning 

föregående 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. OK 
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Richard: Ska gå på ordföranderåd, skriva protokoll 

och gå på Logistiksittningen. OK 

 

Niklas: Fixa klart gyckel till Logistiksittningen och 

även gå på Logistiksittningen. Planerat att ha ett 

möte med eventutskottet. Ej Närvarande 

 

Erik: Ska gå Logistiksittningen. Han ska fixa klart 

broschyrerna och ska även försöka få upp 

Logistiksektionens logga på trappan. OK 

 

Ludwig: Ska gå examinatorsmöte och arbeta med 

Gyllene moroten. Ska ha snorf-utbildning. Planerat 

att gå på Logistiksittningen och ha ett individuellt 

samtal. OK 

 

Ida: Ska gå på Logistiksittningen. Planerat att ha ett 

möte med Postnord och även möte med Alumni-

rådet. OK 

 

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. OK 

9. Projektledare LOGIN 

David har planerat och marknadsfört sökning till 

EDGB-LOGIN. Han nämnde även att man har löst 

problemet med kassör frågan. Att en av 

sektionerna genomför ett inval av en lämplig kassör 

baserat på dennes sektions tillhörighet. 

10. General Familjen Ej Närvarande  

11. Festerichefer 

Niklas: Ej Närvarande  

 

Marika har tillsammans med Niklas börjat planera 
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och sätta ett datum för Saft och en pub. 

12. Kassör Wilma har arbetat med bokföringen. 

13. Marknadsföring 
Veronika har marknadsfört Gyllene moroten och 

“Skugga en student” på våra sociala medier. 

14. Näringsliv och alumn 

Ida har planerat inför lunchföreläsning med 

Trafikverket 11 Mars. Hon informerar även att vi i 

sektionen har möjligheten att stå och representera  

Academic work mot en summa pengar den 7 Mars. 

15. Arbetsmiljöombud 

Mikael har arbetar och planerat med “Häng med 

sektionen”. Han har även planerat och varit på ett 

möte om Amo-veckan.  

16. Ordförande 

Jonas har arbeta mer med G-Suite samt 

synkroniserat mejlen till den sidan. Har även varit 

på ett möte med EDGB-LOGIN samt planerat inför 

vårmötet. 

 

Richard har börjat planera inför pluggfrukost den 

15 Mars. Har även varit med på mötet om EDGB-

LOGIN. 

17. Rekrytering 

Erik nämnde att broschyrerna är snart klara för 

mässan den 7 Mars. Informerar även att man har 

möjlighet att ställa upp som representant för 

respektive program den dagen. 

18. 

Studienämndsordförande 

Alice: Ej Närvarande 

 

Ludwig informerade att man närmar sig ett slut på 

utvärderingsperioden samt att man har 

marknadsfört gyllene moroten på sociala medier. 
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19. Pluggfrukost 

Wilma nämnde att det fanns 8000 kr äskade pengar 

för Pluggfrukostar.  

 

Styrelsen beslutade att lägga 2000 kr på 

pluggfrukost. 

20. Rekrytering av ny 

styrelse 

I samband med informationslunch den 12 mars 

respektive 26 Mars ska styrelsen se över 

nödvändigt material, beställning av kaffe och 

införskaffa affisch till eventet.   

 

Styrelsen beslutade att lägga 1000 kr på 

informationslunch. 

21. Övriga frågor 

Ida undrar om det blir någon lunch för utskotten 

och om finns det några pengar för det? 

 

-Wilma nämnde att det finns 800kr för de tre 

respektive utskotten alltså totalt sett 2400kr! 

Samtidigt förslog Ida, Marika och Erik en gemensam 

lunch med utskotten den 16 April. Styrelsen 

beslutar om en summa nästa möte. 

Ida undrar även om det finns kvar några äskade 

pengar för Inspirationslunchen för de äldre 

studenterna? 

-Wilma nämnde att det inte finns några äskade 

pengar kvar för det eventet och beror på hur 

mycket pengar man vill ha.  

-Ida ska kolla upp hur mer exakta förutsättningar 

och hur mycket hon behöver för det eventet samt 

nämnde hon att Inspirationslunch blir den 2 april.  

22. Att göra till nästa 

möte 

Marika: Hon ska ha ett möte tillsammans med sitt 

utskott om SektionsAktivas Fest och en pub samt 

justera protokoll. 

 

David: Han planerar att ha intervjuer med 

studenter som har sökt EDGB-LOGIN samt ska även 

upprätta ett samarbetsavtal mellan sektionerna. 

Ska även uppdatera EDGB-LOGINs instagram. 
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Veronika: Hon ska försöka att planera och ändra 

kort och informationen på vår Facebooksida och 

instagram. Hon planerar även att ha ett möte med 

Pontus angående hemsidan kommande helg. 

 

Wilma: Hon ska försöka mejl ut om äskningarna till 

revisorn, samt fortsätta arbeta med bokföring. Hon 

ska även sätta sig ner och planera äskningarna för 

nästa års budget. 

 

Ida: Hon planerar att ha ett möte med PostNord 

och Östgötatrafiken på Tisdag kommande vecka  

samt ska hon även ha ett möte med Norrköpings 

kommun. 

 

Mikael: Han ska planera inför Amo-veckan och gå 

på Amo-råd. Han ska även arbeta och gå på  “Häng 

med sektionen” samt justera protokoll.  

 

Erik: Planera att ha ett PPG-möte nästa vecka och 

ska gå på “Häng med sektionen”. 

 

Ludwig: Han planerar att gå Examinatorsmöte samt 

skicka in utvärderingarna till LinTek. 

Ska även gå på ett PPG-möte med Erik och 

färdigställa nomineringen till gyllene moroten. 

 

Jonas: Han ska färdigställa G-Suite och planera att 

ha ett möte med Richard samt justera protokoll. 

Han planerar även att gå på ett Ordföranderåd. 

 

Richard: Han ska gå på ett Ordförandemöte med 

Jonas.  Planerar även att beställa in nödvändigt 

material inför Pluggfrukosten och 

informationslunch, samt skriva protokoll. 

23. Nästa möte 
Nästa träff: 2019-02-27 

Nästa lunchmöte är: 2019-02-27 
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Nästa kvällsmöte är: 2019-03-06 

24. Mötets avslutande Jonas Berglund avslutade mötet. 

 

 

 

 

Protokoll fört av:     Justering: 

     

Richard Hållberg     Jonas Berglund 

 

……………………………………      ……………………………………. 

 

     

 Mikael Fredriksson 

 

…………………………………… 

 

 

 Wilma Söderberg 

      

…………………………………… 

 

 


