Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2021-02-08

Plats: E:0526, LTH

§ 0. Deltagare
Närvarande:
Kristoffer Westring, Georgij Michalitin, Linus Miller, Christoffer Cederberg

§ 1. Mötet inleds
Kristoffer förklarade mötet öppnat 17:38

§ 2. Val av mötesordförande
Kristoffer valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare
Georgij valdes till mötessekreterare.

§ 4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas var för sig enligt stadgarna var för sig av ordförande och kassör.
Dessa valdes i enlighet med stadgarna på höstterminsmötet. Ordförande för 2021 är
Kristoffer Westring (940131-6899) och kassör för 2021 är Linus Miller (840806-6234).

§ 6. Erkännande av funktionärer
Roll

Personer

Krängare

Karl och Albin

PR

Linus och Charlie

Mek

Christoffer och Joakim

DDG

Max Faxälv och Jonatan

Labbråtta

Max Bäckström, Getz och Adam

Ovanstående funktionärerna (valda vid höstterminsmötet 2020) erkändes.

§ 7. Beslut om datum och tid för VT-möte
Datum och tid beslöts till den 2021-06-07 klockan 18:00 (prick-prick).

§ 8. Städning och skötsel av lokal
Städning av lokalen 1 gång per månad. Medlemmar som deltar bjuds på fika. Datumet
bestäms månadsvis under styrelsemöte. Städning innefattar dammsugning, moppning, och
allmän bortplockning och rengöring av arbetsytor.
Nästa städkväll föreslås på onsdag, den 15:e februari.

§ 9. Workshops
Utveckling av embedded workshops.
Förslag av möjliga workshops samt vem som skulle kunna hålla i dem ska föreslås nästa
styrelsemöte.

§ 10. Övriga ärenden
Inköp av följande:
●
●

Prusament för 3D skrivning. (Christoffer)
Bitssats för skruvdragare. (Christoffer)

Kristoffer ansvarar över att söka sponsorer. Prata med alumni (Morgan, kongo, mm) om
möjliga sponsorer.
Möjliga företag: Cognibotics (Martin “Smulan”), Borg Werner (Karl), Sony (Max F, Alex B),
Ericsson, Altium (jurij.ettwein@altium.com eller maila till ETA som har redan Altium som
sponsorer), ARM (Peter Moodie), TetraPak, AXIS (Kakke).
Linus ansvarar för att ta reda på information angående möjligheter till Raspberry PI som
spelkonsol på TVn utanför ETF.
Georgij ansvarar för att montera den Raspberry PI som finns i försäljningen, så att den sitter
skyddat.
Styrelsemöte kommer att hållas den andra måndagen varje månad klockan 17.30, med
förbehållning för eventuell förändring.

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 18.53

Ordf. Kristoffer Westring

Sekr. Georgij Michaliutin

