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LiTHeEl  
Protokoll styrelsemöte  

 
Mötestid: kl. 12:15, tisdag 4 oktober. 
Plats: LiU Campus Norrköping, Täppan, TP501 
Kallade: Emma Broman, Anton Hag, Håkan Gerner, Kim Ardinge, Jacob Pålsson, 
Simon Nyström, Anders Glad, Stefan Sundin. 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat klockan 12:17. 
  
§2 Val av mötesordförande 
 Emma Broman. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
 Håkan Gerner. 
 
§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare 
 Kim Ardinge. 
 
§5 Justering av röstlängd 
 6 st. Justeras löpande. 
 
§6 Adjungeringar 
 Inga. 
 
§7 Mötets behöriga utlysande 
 Mötet anses behörigt utlyst. 
 
§8 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs i sin helhet. 
  
§9 Föregående mötesprotokoll 
 Sekreterare går igenom föregående mötesprotokoll. 

Kim har pratat med Gustav angående filament och han erbjöd sig att köpa 
in nytt filament till LiTHeEl. Håkan och Kim skall diskutera vilket filament 
LiTHeEl är i behov av. 

   
§10 Höstmöte och stadgar 

• Tider att beakta inför mötet:   
o Kallelse 2 veckor innan med preliminär dagordning. 
o Någon gång i början av november men inte första veckan efter 

tenta-perioden. 
• Innehåll: 

o Verksamhetsberättelse. 



o Fastställande av medlemsavgift. 
o Kortfattat från senaste verksamhetsåret. 
o Ansvarsfrihet för senaste styrelsen. 
o Budget. 
o Styrelsen erhåller medlemskap. 

• Kalla Gustav Knutsson. 
 

§11 Klistermärken 
 Vi har fått in 100 st. klistermärken. 

Diskussion angående ifall nya medlemmar ska få klistermärken men 
måste köpa tygmärken. Inget beslutas utan återkommer vid kommande 
möte. 
 

§12 Styrelsebild (måste se till att fixa en tid!!!) 
Hitta en lunch då alla kan. Eventuellt gå ner till strykbrädan för att Jacob 
Pålsson skall kunna närvara. 

  
§13 Planering för Kick-off 
 Bowling (90 minuter), mat och oktoberfest på vattentornet. 
 Tid bestäms preliminärt till klockan halv 7 vid Vilbergen. 
 Eventansvariga ringer och bokar tid. 
 
§14 Kommande event 
 3D-skrivarkväll och assemblyföreläsning efter tenta-p. 
 Eventansvariga gör reklam för event på facebook. 

Börja planera lanet eftersom det krävs bra framförhållning för att allt skall 
fungera. Anders skall styra upp möte med Niklas Wigertz, Kim Ardinge, 
Håkan Gerner. 

 
§15 Övrigt 

• 3D-Printern 
o Kim Ardinge har gjort följande: 
▪ Smörjt kullager. 
▪ Tvättat bädden med vatten o tvål. 
▪ Atomisk rengöring. 
▪ Kalibrerat Z-axeln. 
▪ Fixat inställningar för temperaturer. 
▪ Mätt på rullarna eftersom de varit felmärkta innan. 

  
§16 Mötets avslutande 

Mötets avslutande klockan 13:01. 
 
 
 
 
 

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

 


