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LiTHeEl  
Protokoll styrelsemöte  

 
Mötestid: kl 12:15, tisdag 1 november. 
Plats: LiU Campus Norrköping, Täppan, TP55 
Kallade: Emma Broman, Anton Hag, Håkan Gerner, Kim Ardinge, Jacob Pålsson, 
Simon Nyström, Anders Glad, Stefan Sundin 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 12:16. 
  
§2 Val av mötesordförande 
 Emma Broman. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
 Håkan Gerner. 
 
§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare 
 Kim Ardinge. 
 
§5 Justering av röstlängd 
 6st. Justeras löpande. 
 
§6 Adjungeringar 
 Inga. 
 
§7 Mötets behöriga utlysande 
 Mötet anses behörigt utlyst. 
 
§8 Fastställande av dagordning 
 §14 ändras från Hemsida till Inköp 
 Dagordningen godtogs med ändringen ovan.  
  
§9 Föregående mötesprotokoll 
 Sekreteraren går egenom tidigare mötesprotokoll. Mest aktuella 
punkterna nedan: 

 Höstmöte 23/11 kl 17.30. 
 Diskussion om huruvida Litheel skall erbjuda pizza på höstmötet. 
 Inlägg på facebooksidan inför kommande event. 
 Val av valberedning.  

   
§10 Höstmöte: 

 Tidigare diskussion om huruvida LiTHeEl skall tillhandahålla pizza på 



höstmötet fortsätter och styrelsen kommer fram till att fika, kaffe och 
frukt är lämpligare. Detta eftersom det kan vara svårt att erbjuda 
tillräckligt mycket pizza till våra medlemmar utan att det blir för dyrt.  

 
 Alla närvarande styrelsemedlemmar utom Anton Hag har möjlighet att 

närvara på mötet. 
 
 Ska vi bjuda in ITN-styrelsen, vad vill vi i så fall diskutera med dem 

om? 
Styrelsen anser att det räcker att bjuda in Gustav Knutsson. Vidare 
bestäms att vi bör ha ett separat styrelsemöte med Gustav Knutsson 
(ITN) för att diskutera 3D-skrivaren samt ifall verkstaden kan användas 
som dragplåster för ITN. 
 

§11 Kommande LiTHeEl-kvällar 
 Eftersom många i styrelsen engagerar sig i EDGB (16-Nov) och har 

mycket att göra så väljer styrelsen att ta in gästföreläsare för 
kommande LiTHeEl-kväll. Gästföreläsaren är David Khelil (ED4) som 
skall föreläsa om x86-assembler. Kvällen kommer äga rum den 14 
November 2016, klockan 17:30. Kim tar ansvaret för att ordna 5 liter 
kaffe från fiket. 

   
 3D-skrivarkväll beslutas hållas den 21 November. Håkan har 

huvudansvar för föreläsningen men Kim och Anders hjälper till. Kim tar 
ansvaret för att ordna 5 liter kaffe från fiket. 

 
§12 Rondering 

Rondering av laborationssalar måste göras. Kim ansvarar för att det blir 
gjort och så många som möjligt i styrelsen skall hjälpa till. 

 
§13 Lanet 

 Simon skall prata med Niklas Wigertz eftersom han tillhandahåller 
mycket av utrusningen som behövs på lanet. Anders skall även ordna 
ett möte med fokus på lanet, där alla ansvariga skall närvara.  

 Emma bokar möte med LiTHeHack angående samarbete under lanet. 
 Styrelsen skall undersöka möjligheten att skaffa sponsorer till lanet. 
 Prata med internetansvariga. 
 Plan om hur vi skall göra på nätterna under lanet för att en 

styrelsemedlem alltid skall vara närvarande i lan-salarna. 
 Kolla vilka helger det är andra arrangemang så att lanet inte krockar 

med något stort. 
  



§14 Inköp 
 Limstift 
 Kodlås 
 Borr 
 Måttband 

 
§15 Övrigt 
 Förfrågan om filamentkostnaden från föregående år, beräknas till 4187kr. 
  
§16 Mötets avslutande 

Mötets avslutande klockan 12:58.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
Ordförande Sekreterare Justeringsperson 
   

 
 


