Protokoll

2019-11-21

LiTHeEl
Medlemsmöte: Höstmöte 2019
Mötestid: Torsdag 2019-11-21, kl:17:30
Plats: Täppan Campus Norrköping
Kallade: Samtliga medlemmar i LiTHeEl, Styrelsen från 19/20, revisor för styrelsen
19/20, revisor för styrelsen 18/19.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas klockan 17.37.

§2 Val av mötesordförande
Tom Campbell väljs som mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare
Emma Johnsson väljs som mötessekreterare.

§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Herman Bermell och Albin Lejåker väljs som justeringspersoner tillika
rösträknare.

§5 Justering av röstlängd
Johannes Engström och Elias Salo avsäger sig rösträtt. Röstlängden är 9
personer och justeras löpande under mötets gång

§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§7 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.

§8 Fastställande av dagordning
Inga ändringar av dagordningen.
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§9 Verksamhetsberättelse för styrelsen 18/19
Kassör 18/19 gick igenom verksamhetsberättelsen för föregående år.
Verksamhetsberättelsen hittas i Bilaga A.

§10 Kortfattad ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 18/19
Kassör 18/19 gick igenom ekonomin för föregående år. Den ekonomiska
berättelsen hittas i Bilaga B.

§11 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 18/19
Revisionsberättelsen hittas i Bilaga C. Det var inga frågor från medlemmarna.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 18/19
Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 18/19.
Beslutas:
Att: Styrelsen 18/19 blir ansvarsfria.

§13 Val av valberedning för styrelsen 20/21
Herman Bermell, Albin Lejåker och Johannes Engström anmäler sig frivilligt.
Beslutas:
Att: Herman Bermell, Albin Lejåker och Johannes Engström väljs som
valberedning för styrelsen 20/21

§14 Diskussionspunkt: Framtida föreläsningar/event
Medlemmarna ﬁck föreslå framtida event och kom fram till följande:
● Latex-genomgång.
● Köpa in färdiga robotar och använda på event. Kan vara bra
marknadsföring för litheel.
● LitheLAN - samma datum som förra året.
● Marknadsföra eventen bättre(tidigare), kan göra en maillista som man
får anmäla sig till om man vill ha information. Kan också göra en google
kalender på ex hemsidan.

§15 Diskussionspunkt märken
Styrelsen 19/20 lade fram ett förslag att designa samt köpa in märken.
Medlemmarna är positiva till förslaget och var intresserade av följande designer:
Oscilloskop, voltmeter, kretskortsmönster och liknande.
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§16 Övriga frågor
● Stängda facebookgruppen för Litheelmedlemmar borde tas bort då
den inte används och står med i stadgarna. Styrelsen ska kolla upp
detta och eventuellt stänga ner den.

§17 Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 18.11

Ordförande
Tom Campbell

Sekreterare
Emma Johnsson

Justeringsperson 1
Herman Bermell

Justeringsperson 2
Albin Lejåker
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