
Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2023-01-12        Plats:E 0526, LTH,

Org.nr
802440-2706

§ 0. Deltagare

Närvarande: Georgij Michaliutin, Christoffer Cederberg, Max Bäckström, Anja Höglind

§ 1. Mötet inleds

Georgij förklarade mötet öppnat 19:37

§ 2. Val av mötesordförande

Georgij valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Max valdes till mötessekreterare.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas enligt stadgarna var för sig av ordförande och kassör. Dessa

valdes i enlighet med stadgarna på höstterminsmötet. Ordförande för 2023 är Georgij Michaliutin

(920718-6595) och kassör för 2023 är Anja Höglind (9711300732).

§ 6. Erkännande av funktionärer

Roll Personer

Krängare Charlie R, Christian D och Linus M

PR Christoph S, Andreas K

Mek Joakim A, Lider G
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DDG Anja H, Adam M

Labbråtta Kristoffer W, Robin Ö, Christian D, Christoph S

Flyttansvarig Kristoffer W, Robin Ö

Styrelsen väljer att ej erkänna en nominerad till PR som funktionär, med anledning av tidigare
incidenter.

Georgij ska se till att fixa access i medlemssystemet för funktionärer.

§ 7. Beslut om datum och tid för VT-möte

Datum och tid beslöts till den (2022-05-16) klockan 18:00.

§ 8. Datum för nästkommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte föreslås torsdag den 26:e januari kl 18:00.

§ 9. Flytt

Det ska kallas till medlemsmöte när det finns en flyttplan samt förslag på inredning i de nya
lokalerna. På mötet ska inredningen och layout förslag presenteras så medlemmarna kan besluta
om dem.

Oklart om föreningen har något datum där flytten måste vara genomförd.

Efter mötet läggs bilder upp på de nya lokalerna i föreningens discord, med uppmaning på

PR får i uppdrag att börja kolla på sponsorer (bla listan med kontaktpersoner).

Saker som bör undersökas:

● Tryckluftsventil (kanske redan är fixat)
● Vattenventil
● Dra in utblås från det som föreslås bli försäljningen
● Prata med Morgan om dörrlås.
● Möjlighet att slå ner vägg
● Möjlighet att sätta fönster till vad som föreslås bli verkstad, bör vägas mot att ha

medlemslådor där
● Kolla internet access där inne, koppling till etf subnet (Morgan)
● Kolla sponsor möjlighet till flytten/nya lokalerna
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● Möjligt att öka budgeten för flytt? (Flytt var ej planerbar på HT mötet).
● Möjliga layout (MEK, försäljning, labbet mm), helst med medlemmarnas medverkan.

Joakim och Christoffer ska fixa digital planlösning för föreningens nya rum.

§ 10. Workshops

Workshops fortsätter som vanligt, onsdagar kl. 18:00  udda veckor.

Storsatsa på workshops/utöka efter flytt, även förslagsvis hitta på sådana med våra nya grannar
(föreningar, t.ex. Her Tech Future, Formula Student, LARA osv.).

Christoffer får i uppdrag att cadda fram ett utvecklingskort (med ETF-branding) som även är
Arduino kompatibelt. Som även ska kunna lödas av nya medlemmar (helt eller delvis).

§ 11. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 12. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 21:12.

Ordf. Georgij Michaliutin Sekr. Max Bäckström
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