
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2015-01-27

Styrelsens medlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik Larsson (Grafiskt ansvarig), Adam
Woods (Informationsansvarig), Karolin Göthlén (Kassör), Anna Normark (Klubbmästare),
Karolina Nikamo (Studier̊adsordförande)

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Tim väljs till justerare

2 Genomg̊ang av mötespraxis

• Andreas g̊ar igenom mötespraxis. Dagordning kommer finnas p̊a Google Drive.

3 Testamenten

• Alla har f̊att testamenten utom Patrik och Karolin.

4 Individuella möten

• Ordförande och vice ordförande ska ha snabba individuella möten med vardera styrelsemedlem
för att prata om ideer för året och allmänna tankar om sitt postarbete.

• Kommer finnas schema för att boka in tid med Andreas p̊a Google Drive

5 Namn p̊a hemsidan och mail

• Adam ska undersöka hemsidan och lära sig denna. Han ska även ändra utdaterade namn
p̊a styrelsemedlemmar. För tillfället är det fortfarande 2014 års styrelse. Namn p̊a Mail-
adresserna ska även ändras av Adam.

6 Förslagsl̊adan

• Förslagsl̊adans mail-adress leder till samtliga styrelsemedlemmar. Andreas svarar som stan-
dardpraxis för att undvika stora mängder mail till medlemmar.
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7 Sektionsbidrag

• Det g̊ar att söka sektionsbidrag av UTN. Har tidigare inte sökts men vi vill söka detta i
år. Alla kriterier för sökande uppfylls förutom att tv̊a stycken studier̊adsmöten föreg̊aende
kalender̊ar ska ha h̊allits. Andreas har undersökt om undantag kan göras om vi lägger upp en
plan och att vi uppmuntrat till kursutvärdering p̊a studiefika. Bidraget är p̊a cirka 8000-9000
kr. Andreas kommer fortsätta jobba för att f̊a bidrag.

8 Ångströmsmästerskapet

• Info-mail har kommit ang̊angende Ångströmsmästerskapen. Kommer i år vara innebandy.
Tim kommer f̊a info-mailet och har i uppdrag att organisera sektionen. Kommer ta fram en
undersökning för att se intresse.

9 Fokusfr̊agor/Verksamhetsplan

• Fokusfr̊agor/verksamhetsplan ska tas fram för att se vad vi vill åstadkomma under året. Förra
året var t.ex. Gasquen ett försök att samarbeta med sektioner fr̊an andra universitet. Ett
förslag är att vi vill anordna studier̊adsmöten. Alla i styrelsen hjälper till att ta fram denna
plan. Ett starkt förslag är att rusta upp lokalerna som sektionen har tillg̊ang till. Ett möte
kommer h̊allas för att ta fram en plan. Förslag p̊a tillfällen kommer snart.

10 Semmelfesten

• Semmelfest: Fest med fokus p̊a semlor. Kräftskiva fast med semlor. Fettisdagen infaller
17/2. Datumförslag: Fredag 20/2. Lokal är troligtvis största utmaningen. Förslag: L̊aghusen
i Flogsta alt. ett microrum. Förstahandsval är l̊aghusen/höghusen i Flogsta. Anna ansvarar
för att undersöka lokal.

11 Skifte

• Skifte för föreg̊aende styrelse ska h̊allas. Föresl̊as vecka 6. Lokal ska undersökas.

12 Övrigt

• Anna: Finns förslag bland klubbmästarna att ta fram Week-of-Winter-Liknande event för
surfing. Spanien, Portugal, Marocko som förslag (cirka 3500kr + resa). Kommer isf h̊allas i
slutet p̊a terminen. Intresseundersökning kommer göras innan arbete p̊abörjas.

Mötet avslutas: 13:02
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Andreas Lelli, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Tim Svensson, justerare

Signatur


