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§ 1 Mötets öppnande
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet öppnat.

§ 2 Justeringspersoner
Carolina och Alice valdes till justeringspersoner.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Adjungeringar
Mahan Vosoughi, Viktor Gustavsson, Valerie Dahl, Karin Tyrendal och Johanna
Westberg.

§ 5 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan godkänns, med ändring att § 11 flyttas upp till § 10, §19 flyttas upp till §
11, § 20 flyttas upp till § 12 och resterande punkter flyttas ned.

§ 6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll och protokollet från den 3 december godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 7 Val av projektledare för Login
Valberedningen har nominerat Andreas Lövdahl SL2 (19920807-XXXX) till
projektledare. Ingen motkandidat fanns och styrelsen valde Andreas Lövdahl till
projektledare för LOGIN. Beslut: Styrelsen beslutar att välja in Andreas Lövdahl SL2
(19920807-XXXX) till projektledare för LOGIN 2015.

§ 8 Rapporter och meddelanden
Isabella: Kollat post, skrivit kallelse och protokoll.
Elias: Fixat med sittningen, påbörjat utvecklandet av ny hemsida.
Therese: Varit på möten, haft workshop med klassrepresentanterna.
Emma T: Varit på möten, skickat mail.
Eleonor: Vart på möten, haft workshop.
Linnea: Haft möte om sektionspubbar och SAFT.
Carolina: Haft möte om sektionspubbar och SAFT.
Andreas L: Haft möte med Claes Rydergren om rekrytering och mässor, fixat för mässan
imorgon, skickat mail till alla studenter med information.
AnnaSara: Hjälpt Alice.
Alice: Vart på arkitektkopia och hämtat Roll-Up och borschyrer. Haft mailkontakt med
H&M om traineeprogram. Pratat med Jessica Andersson om alumnimiddagar.
Andreas W: Har pratat med I-sektionen om skolkataloger, haft kontakt med
valberedningen.

§ 9 Login
Karin Tyrendal förbereder överlämning till nya projektledaren och planerar en kickout.
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§ 10 Vårbalen äskning
3Cant har kommit med svar och styrelsen har tagit ett beslut. Beslut: Styrelsen beslutar
att sponsra 3Cant med 2000 kr.

§ 11 Sektionspub
Linnea och Carolina har kommit med förslag att ha sektionspub den 25 mars. Beslut:
Styrelsen beslutar att ha sektionspub den 25 mars.

§ 12 Servering
Logistikstyrelsen har erbjudit sig att hjälpa MT och GDK styrelsen medservering på
deras sittning. Styrelsen ska skicka två från styrelsen att hjälpa, men det behövs 4
stycken så nu måste det beslutas om två från BabyFamiljen ska hjälpa och vad de i så fall
ska få i utbyte.
Beslut: Styrelsen beslutar att skicka två från BabyFamiljen i utbyte mot affischer för ett
evenemang.

§ 13 Vårmöte
Styrelsen ska besluta vilket datum vårmötet ska hållas.
Beslut: Styrelsen beslutar att hålla vårmötet torsdagen den 23 april.

§ 14 Marknadsföring
Styrelsen har fått höra att vi inte når ut till våra medlemmar. Förra veckan pratade
styrelsen om ett nyhetsbrev och Elias vill ha lite mer info om hur vi skall gå tillväga.
Styrelsen tycker det är en bra ide är att använda mailschimp då medlemmarna själva
kan välja att prenumerera på detta. Nyhetsbrevet ska användas för att skicka ut
information om alla event och sådant som styrelsen anordnar.

§ 15 Hemsida
Elias informerar om uppbyggnaden av den nya hemsidan.

§ 16 Gyllene Moroten
Elenore informerar om att det är dags att nominera lärare till Gyllene Moroten. Styrelsen
ska skapa ett Google dokument där studenter kan nominera lärare till Gyllene Moroten.
Beslut: Styrelsen beslutar att den lärare som får flest nomineringar blir nominerad till
Gyllene Moroten från Logistiksektionen.

§ 17 TekNat-mässa
TekNat-mässan är en mässa som anordnas av studenter för gymnasieelever. Beslut:
Styrelsen beslutar att ställa ut på mässan den 4 mars.

§ 18 Inventering förråd
Sektionen ska inventera förrådet på söndag.

§ 19 Infokväll
Styrelsen ska hålla en infokväll i samband med en pluggstuga, men även hålla i några
infodagar där vi står på skolan under dagtid och berätta vad vi gör. Infokväll och
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pluggstuga kommer hållas den 3 mars, infodag kommer hållas samma dag. Beslut:
Styrelsen beslutar att den 3 mars kommer vara en infodag samt infokväll och
pluggstuga.

§ 20 Sittning
Punkten diskuterades inte.

§ 21 Övriga frågor
Styrelsen måste besluta när vi ska ta nya foton.
Styrelsen ska skicka logga till snordfarna till diplomen som Linktek ska göra för
klassrepresentanterna.

§ 22 Vem bakar
Carolina bakar till nästa möte.

§ 23 Nästa möte
Nästa möte är den 11 februari 17.15

§ 24 Mötets avslutande
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet avslutat.
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