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E-sektionen inom TLTH

Handlingar till Styrelsemöte S09/22
Ansökan om att starta projektgruppen “Jublieumskommitéen”
E-sektionen fyller hela 60 år och det är någonting vi tycker är värt att firas. Med anledning av
detta sökte vi tre till årets balkommité i förhoppning om att kunna anordna en hejdundrande bal.
I takt med att planeringsarbetet satte fart inför detta insåg vi det skulle bli svårt att hålla en bal
redan nu i vår och valde därför att senarelägga balen till november. När väl det beslutet var taget,
fortlöpte planeringsarbetet och snabbt insåg vi att vi ville göra mer för E-sektionens jubileum.
Idag är planen att göra en jubileumsvecka under senare delen av höstterminen. Under veckan
skulle vi vilja erbjuda sektionen alla möjliga aktiviteter för att fira sektionen ordentligt. Tanken
med veckan är att det ska finnas någonting för alla E-sektionens medlemmar och självklart ta
hjälp från utskotten, i den mån det är möjligt, för de olika evenemangen. Vi vill göra alltifrån
tårtbjudning i Edekvata till målning av ventilationen utanför LED till en trip down E-sektionens
memory lane och bjuda in E:are från förr. Helt enkelt anordna en maxad vecka för att fira sektionen.
Då vi i dagsläget bara sitter som balkommité och dessutom bara fram till 30 juni i år så vill vi
även starta en projektgrupp för Jubileumet. Denna projektgrupp skulle då ha det övergripande
ansvaret för att arrangera ett 60 års jubileum för E-sektionen. Tanken med detta är att vi ska
kunna dra ännu mer i jubileumet och utöka vårt ansvar från att bara planera balen till att ordna
hela veckan. Vi har redan mycket tankar om firandet men planerar även på att ta in input från
sektionsmedlemmar och även respektive utskott för vad dem vill göra under denna vecka.
Med anledningen ovan yrkar motionärerna på
att skapa en projektgrupp med undertecknade som ansvariga samt
att detta läggs på beslutsuppföljning S31/22 med undertecknande som ansvariga.
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