
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2015-02-11

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)

Fr̊anvarande: Karolin Gjöthlen (Kassör)

Adjungeringar: Jeff Jonasson (FUM-ledamot), Lina Vänglund (Fum-ledamot)

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Karolina väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Mikaela: Har gjort en IT-sektionen kalender. F̊att nyckel till soprum. F̊att tillg̊ang till
bocken. Haft intervjuer som ska vara p̊a IT-sektionens hemsida.

• Anna: Har bokat lokal för semmelfesten och börjat ta betalt. Varit p̊a möte med klubbmästarna
och möte ang̊aende surf-resa.

• Patrik: Fixat tillg̊ang till bocken och gjort affisch till semmelfesten.

• Tim: Haft IT-sport och haft möte med Andreas.

• Adam: Fortsatt undersöka och fundera p̊a design för webbsidan.

• Andreas: Haft fler intervjuer med övriga styrelsemedlemmar. F̊att tillg̊ang till bocken.

• Karolina: Varit p̊a utbildning för studier̊adsrepresentanter. F̊att tillg̊ang till bocken.

3 FUM rapporterar

• Jeff och Lina p̊a plats fr̊an FUM. Nästa möte h̊alls måndag 16/2. Ansvarsbefrielse för
föreg̊aende styrelse nu färdig och ska röstas igenom. Finns förslag för att FUM-ledamöterna
ska väljas omlott för att varje sektion inte ska ha tv̊a helt nya varje år. Inspektor ska väljas
som länk mellan UTN och Universitetet. UTN har en studiebevakarfond som ska läggas ner
och användas för att studenter ska kunna söka bidrag till olika sorters projekt.
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4 Revideringsgrupp för stadgar

• Vid förra stormötet bestämdes att en grupp ska tillsättas för att göra revidering av sektionens
stadgar. Andreas ordnar en grupp som kan göra detta.

5 Missfärgade overaller

• De missfärgade overallerna fr̊an beställningen 2013 är hämtade och finns hos Karolin. Dessa
ska säljas för 200kr.

6 Overallfixarkväll

• Onsdag 18/2 17:15 i skrubben kommer det finnas material för att fixa sina overaller.

7 Surfresan

• Anna har varit p̊a möte ang̊aende surfresa. De enda närvarande var IT och X. Enligt företaget
som erbjudit resan finns endast 30 platser. Anna kommer fortsätta undersöka för att se om
det g̊ar att ordna fler platser p.g.a antalet som är intresserade. Flyg ing̊ar inte i paketet som
erbjudits.

8 Skifte

• Ska h̊allas vecka 9.

9 Övrigt

• Styrelsebilder: Bilder ska tas p̊a nya styrelsen för att sätta upp p̊a anslagstavlan utanför
skrubben. Fotograferingen kommer h̊allas 18/2.

• Möte om informationsspridning och marknadsföring: UTNs informationsansvarige ska h̊alla
möte ang̊aende sektionernas marknadsföring som styrelsemedlemmar som har att göra med
marknadsföring/PR p̊a sektionerna kan g̊a p̊a.

• Andreas ska träffa ordförande för fadderk̊a för att prata om nya ideer om faddrar för årets
mottagning.

Mötet avslutas: 13:03

Andreas Lelli, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur
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Karolina Nikamo, justerare

Signatur


