Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2014-Okt-21

Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund (PR-chef), Andy Ishak (Informationsansvarig), Bawer Calli (Kassör), Pouya Ashraf (Klubbmästare), Linnar Billman (Studierådsordförande)
Frånvarande: Andy Ishak, Erik Engervall
Mötet öppnas: 12:18

1

Val av justerare

• Albin väljs till justerare

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Matilda var på ordföranderåd.
• Lina har pluggat.
• Adam har beställt overaller
• Pouya har varit på möte med dasquen och ska på möte om dasquen. Anna har styrt Halloweensittning med DV.
• Bawer har fixat med overallbetalningar och handlat till kiosken.
• Albin har haft några inställda träningar pga. plugg och har även bokat paintballen.
• Linnars studiefika ska ha gått bra.

4

Ordföranderåd

• Förra tisdagen var det ordföranderåd.
• Först var det information om kåren och de tryckte på att det är jätteviktigt att så många IT
som möjligt uppdaterar sitt medlemskap. #Härkanmankursutvärdera
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• Kåren har fått många upprörda mail från fakulteten på grund av skidresans affischer med
UTN-logga på utan tillstånd.
• Bas-studenterna har fått en egen sektion.
• Diskussion om ordförande ska vara stormötesordförande på varandras stormöten, som ett
slags utbyte för att skapa en opartisk ordförande.
• STS är intresserade av att masterprogrammen ska ha en egen sektion.
• Vi ska vara noga med att enbart Bawer och Matilda som har rätt att skriva på avtal för
sektionen.

5

Feltryckta koppar, vad göra?

• Det finns inga. De säljs som vanligt.

6

1413

• Vi har ordentlig tillgång till 1413 nu. Rummet behöver dock pimpning.

7

Övriga frågor

• Förslag om att samarbeta med DV om varuinköp. Bawer snackar med Foobarfolk och ser om
det finns intresse.
• Joakim, vår sektionskontakt, kommer nästa vecka.
• Infoträff om UTN och IT-sektionen, mitt i november någonstans. En film till det skulle vara
roligt.
Mötet avslutas: 12:48

Matilda Trodin, ordförande

Adam Wendelin, sekreterare

Signatur

Signatur

Albin Sundqvist, justerare

Signatur

