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Styrelserapport VT 2011
Styrelsen har under våren 2011 haft fyra styrelsemöten och även träffats under några luncher för
diskussion. Vi har fortsatt med det pågående arbetet att förbättra våra stadgar och reglementen
med målet att förtydliga, förbättra och tar bort eventuella motsägelser. Bland annat det väldigt
omdiskuterade beslutet om vissa av sektionens nämnder ska ha valet att platsbegränsa sina
grupper om de anser att de behöver.
Vi har också upplöst skuggmästeriet, som tidigare varit en nämnd som ansvarat för bland annat
våra märken och lagt deras uppgift på klubbmästeriet.
I Mars beslutade vi i styrelsen oss för att hälsa på medieteknikutbildningen i Norrköping. En del
av styrelsen åkte över deras branschdagar, hälsade på deras styrelse, hade möte med deras
studienämnd och lärare.
Vår resa gav oss inspiraton och en annan bild utav hur en medieteknikutbildning och
sektionsengagemang kan se ut och skötas. Det var en väldigt givande och rolig resa som vi
hoppas har sått ett frö till vidare samarbete med medietenik i Norrköping. Vi hoppas också att
kommande styrelser ska anama resan som en rolig och givande tradition.
Styrelsen har under månaden haft ett nära samarbete med datasektionens styrelse för att få
ordning på allt gällande flytten vilket har inneburit många möten.
Den månad som kommer så har vi bland annat en media<3open kväll då vi bjuder in open för att
berätta och informera om medieteknikutbildningen. Den kommande månaden ska vi också ha en
styrelsegasque tillsammans med flygs styrelse och vår kårkontakt.

Näringslivsgruppens rapport
Branschdagen är över, vi har haft en kvällsföreläsning nu i april och vi jobbar nu för fullt med att
sammanställa alla intryck, fakturor, avtal, utvärderingar och förslag. Allt för att kunna ge nästa års
NLG det bästa möjliga utgångsläget!
Branschdagen var otroligt lyckad med 5 grymma och inspirerande talare och 15 utställande
företag som alla var hungriga på Medietekniker. Jag hoppas att alla nästan 300 besökare är lika
nöjda med Branschdagen som vi i NLG är.
För övrigt vill bara säga att ansvara för NLG är det bästa jag gjort sedan jag började på KTH! Det
har vart mycket jobb, men vi har haft väldigt kul och man har lärt sig otroligt mycket. Om du,
eller någon du känner, funderar på att vara med i NLG, GÖR DET! Det är ditt livs chans att
styra stora projekt som involverar många människor och löper över en lång tid.

Fotoklubbens rapport
Under vårterminen 2011 har Fotoklubben hunnit med rätt mycket. I början på terminen var vi
ute och fotade tillsammans, gick på "photo walk" (och planerar göra det igen nästa vecka). Vi har
också fått flera uppdrag som vi har utfört, nämligen: ta porträtt på sektionsfunktionärer, ta
porträtt åt Tidningen Uttryck samt att vi höll i en station med CV-fotografering på Branschdagen.
Dessutom har Fotoklubben utökats till medlemmar i Datasektionen. Som vanligt har vi tagit
foton på olika teman och diskuterat allt från för- och nackdelar med Adobe Lightroom till Kinaimporterade termosar som ser ut som objektiv.

Idrottsnämndens rapport
Idrottsnämnden har fortsatt att ordna idrott för sektionen varje tisdag med bra deltagande. Vi har
lirat volleyboll, innebandy och basket. Vi har även deltagit i alla THS-mästerskap och nu den 8
maj kommer media att ordna THS-mästerskapet i fotboll.

Kassörens rapport
Medias kassör har hållit ett öga på sektionens ekonomi, sett till så att alla fakturor och betalningar
blivit utförda, lagt fram en budget för nästa verksamhetsår, men även delgivit sina åsikter i samtal
och diskussioner som ägt rum inom styrelsen. Han har även sparat en massa kvitton.
Kassören har dessutom bokföring för sektionens räkning att se fram emot, något som ska göras
innan slutet av november!

Studienämndens rapport
Studienämnden har varit närvarande på länkmöten för årskurs 1-3 och varit på programråd. Vi
har även haft kontakt med matteinstitutionen efter ett klagomål från en student.
Det har anordnats en KAS-middag som var sponsrad av CSC. Där samlades kursansvariga
studenter för att äta middag och prata om precis avslutade kurser med studienämnden.
Vi har även planerat en informell informationskväll inför kurs och inriktningsval för årskurs ett
och två. Detta ska ske tisdag den 3:e maj 2011 i Ljusgården.

Medielabbets rapport
I medielabbet har vi planerat inför ett supercoolt projekt som går ut på att styra en annan
människa över videolänk. Vi har även gjort en plansch med en mindmap över vad medieteknik är
som vi ska hänga upp i den nya sektionslokalen så att både dataloger och medianer kan få en
bättre bild av vad medieteknik är. Sen har vi migrerat Medielabbsbloggen till sektionens server
och kommer därför störa er med lite diverse pretentiösa texter och inspirerande videoklipp.

