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

§ 2 Justeringspersoner
Emma B och Eleonor valdes till justeringspersoner.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§ 5 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan godkänns.

§ 6 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från den 4 februari godkänns och läggs till handlingarna, beslut om
protokollet från föregående möte bordläggs till nästa möte.

§ 7 Rapporter och meddelanden
Elias: Skapat prenumerationslänk, uppdaterat maillistor, mailat om filmkväll med
Stubinen, uppdaterat sociala medier.
Karin: Varit på kassörmöte där äskningar diskuterades, har skickat faktura till UMG.
Emma: Mailat, fått tag på marknadsföring angående undersökningen.
Eleonor: Varit på möten och sammanställt dokument.
Carolina: Möte med Linnea angående SAFT.
Alice: Bokat möte med karriärcentrum, mailat med en anställd på SAS, haft kontakt med
ett företag angående Smart City Hack.
AnnaSara: Inget speciellt.
Linnea: Haft möte med Carolina angående sektionspub och SAFT, gjort Doodle.
Andreas L: Haft möte med Claes Rydergren, varit i Västerås och pratat med
gymnasieelever. Haft mycket mailkontakt.
Andreas W: Varit på möte med 3Cant och Karin, jobbat med hemsidan.

§ 8 Login
Andreas Lövdahl har utsett Andreas Wikström till vice projektledare, de har tillsammans
satt ut alla poster som ska tillsättas. Andreas Lövdahl vill skicka ut mail om ansökan till
projektgruppen så fort som möjligt. Andreas Lövdahl vill även få möjlighet att affischera
och skriva ut affischer via Arkitektkopia.
Beslut: Styrelsen beslutar att ge Andreas Lövdahl tillstånd att skriva ut affischer via
Arkitektkopia, samt att han får skicka ut mail angående ansökan till projektgruppen.

§ 9 Affischer
Linnea påpekar att det kommer hända mycket nu och många affischer kommer behövas,
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hon undrar hur sektionen kommer göra med affischer på tavlan, om hela tavlan kommer
användas eller fortfarande bara en del, och hur man ska balansera det för att alla ska få
ta del av tavlan i lika stor utsträckning.

§ 10 Sektionspub
Sektionspuben kommer hållas den 25 mars, festericheferna och kassören har kollat upp
matrabatten och det kommer erbjudas en matrabatt på 25 kr till de 30 första. Beslut:
Styrelsen beslutar att erbjuda matrabatt på 25 kr till de 30 första.
Till puben kommer styrelsen bjuda in en alumnföreläsare. Festericheferna vill även
anordna någon sorts tävling för att locka fler studenter till puben. Styrelsemedlemmarna
kan höra av sig till Linnea eller Carolina om någon kommer på en ide till någon tävling.

§ 11 SAFT
Budgeten till SAFT har utökats och nu ska styrelsen komma på vad som ska göras på
SAFT, några förslag har kommit upp på aktiviteter. Preliminärt datum för SAFT är just
nu satt den 23 maj.

§ 12 Fotografering
Nästan alla har svarat på Doodeln om fotograferingen, Linnea ska prata med Art och
bestämma datum.

§ 13 Grillkväll med sektionen
Förra året anordnade styrelsen en grillkväll som var väldigt uppskattad, och styrelsen
tycker att det även är aktuellt att anordna något liknande i år. Dock är det inte helt säker
på om det kommer finnas pengar till att bjuda alla sektionsmedlemmar på mat, men
styrelsen kan starta grillen och bjuda in sektionsmedlemmarna att komma och umgås.
Alternativt kan man arrangera en gemensam aktivitet med 3Cant, Escort, Nikita,
Familjen och styrelsen och ha grillkväll.

§ 14 Studentundersökning
Emma B har lagt upp en ny mapp på driven med marknadsföring för
Studentundersökningen. Ska styrelsen bjuda studenterna i sektionen på kaffe och
informera om studentundersökningen ska vi vända oss till fiket angående kaffebiljetter
som sedan faktureras till LinTek.

§ 15 Budget
Karin ska lägga budgeten för nästa års styrelse och undrar om styrelsen har några
förslag på sådant som ska budgeteras för nästa år. Kommer några förslag upp kan man
höra av sig till Karin. Det kommer förmodligen komma in mer pengar än vad som är
budgeterat för.

§ 16 Hjälp under Campusveckan
Andreas L fick ett mail angående Campsvecka på campus Norrköping, det kommer
behövas hjälp då och de som ställer upp kommer få betalt för arbetet.

§ 17 Loginbudget
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Andreas W och Karin hade möte med förra projektledaren om budgeten. I framtiden vill
man från nämnden att Login ska kunna ha en egen budget och kunna bli fristående.
Karin ska kolla upp vad som gäller för ideella föreningar, frågan bordläggs till senare
möte.

§ 18 Samarbetsavtal
Ett samarbetsavtal ska skrivas mellan 3Cant om hur man ska jobba med de tre olika
sektionerna, då sektionerna har olika förutsättningar och inte kan jobba på exakt samma
sätt med 3Cant. Ett samarbetsavtal ska även skrivas med Escort.

§ 19 Arbetsplan
Andreas W vill att styrelsen ska skriva en långsiktig arbetsplan på hur man ska jobba för
detta årets styrelse, men även för nästkommande styrelser. Alice och Andreas W ska
börja jobba på en arbetsplan.

§ 20 Filmkväll
Elias har pratat med Stubinen angående en filmkväll för sektionen på Cnema. Styrelsen
ska hålla kontakt med Stubinen och Cnema och planera detta vidare.

§ 21 Övriga frågor
Eleonor ska stänga enkäten för Gyllene Moroten ikväll.
Carolina fick höra från andra studenter som varit på LARM och sett en vägg på alla
organisationer som jobbar under LinTek.

§ 22 Vem bakar
Karin bakar till nästa möte.

§ 23 Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 24 februari kl 17.15.

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