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LiTHeEl  
Protokoll styrelsemöte  

 
Mötestid: kl. 12:15, tisdag 29 november. 
Plats: LiU Campus Norrköping, Täppan, TP403 
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 12:14. 
  
§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 

Mötet adjungerar in Mandus Börjesson med närvaro -och yttranderätt. 
 
§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. 
   
§10 Höstmötet 

- Maxbelopp för finansiering av projekt 
o 1500kr, måste hålla i. Max 500kr per person. 

- Verksamhetsdokument 
o Emma skriver verksamhetsdokument. 

- Projekthotell 
o 30 kr. 

- Hemsidan 



o Hade varit bra att kunna bli medlem på hemsidan. 
- Printern. 

o Guidelines vid printern samt tvättstugesystem för bokning av 
tider. A3 och post-it lappar som bokningssystem tills vidare.  

- Långt möte – mat till nästa medlemsmöte hade varit bra. 
 
§11 Utvärdering 3D-printerkväll 

Bra innehåll. Simpelt och information som ger en bra grund till användning 
av 3D-printern. 

 
§12 LiTHeEl-kväll med tema ”julmys” 
 Granformade PCB-kort hade varit roligt men kan vara brist på tid. 

 
Julmys i form av glöggkväll och verkstadshäng med egna projekt. Datum 
som diskuteras är den 15e december. Tid bestäms senare. 

 
§13 Valberedelsen 

Valberedelsen består av Mandus Börjesson, Emma Broman och Kim 
Ardinge.  

  
Diskussion om vilka som kan vara intressanta att ha med i styrelsen. Kan 
vara bra att undvika phadderister och liknande som har mycket annan 
aktivitet under nolle-p. 

  
 Sökperiod sker efter tenta-p. 
  
§14 Städning av styrelseskåpet 
 Preliminärt eftermiddagen den 19e december. 
 Ifall tid finns diskuteras även styrelse-avslutning innan jul. 
 
§15 Övrigt  

Kim får ett extra år eftersom medlemsavgiften för styrelsemedlemmar är 
0 kr. 

 
Två eventansvariga borde delas upp till PR/event samt WEB borde inte 
ha PR. Webutskott kan isåfall införas. 
 
LiTHeEl-kväll med tema LateX. Hitta lämpliga kandidater som kan hålla i 
det. 
 
Lödning i början av nästa termin. 
 



Övrigt om lanet: 
• Emma väntar på svar från LiTHeHack angående samarbete på lanet. 
• Naffi vill vara med och anordna turnering på lanet. Hade varit bra att 

höra ifall andra föreningar vill vara med och anordna andra 
turneringar på lanet. 

• Lås till salar till lanet ifall man vill låsa in saker. 
• Vilka turneringar och spel vill vi se turneringar i. 
• Anders ringer Per Stolpe och frågar vad som krävs för fritt internet 

under lanet. 
  
§16 Mötets avslutande 
 Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:58. 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
Ordförande Sekreterare Justeringsperson 
 
 


