Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2015-02-17

Styrelsens medlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik Larsson (Grafiskt ansvarig), Adam
Woods (Informationsansvarig), Karolin Gjöthlén (Kassör), Anna Normark (Klubbmästare),
Karolina Nikamo (Studierådsordförande)
Adjungeringar: Jeff Jonasson (FUM-ledamot), Lina Vänglund (FUM-ledamot)
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• Karolin väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Tim: Hållt IT-sporten, pratat med ansvarig för Ångströmsmästerskapen. Inventerat sportutrustning och satt ihop ett lag till mästerskapen. Har även fått reda på hur man bokar sportlokal
hos Uppsala kommun och kommer få organisationsnummer från Andreas för att kunna boka.
• Anna: Har pratat om datum ang. overallsittning med övriga sektioner. Nuvarande preliminärt datum 10 alternativt 11 April. Håller på med lokal för IT/DV-sittningen.
• Patrik: Har börjat kolla på hur ett IT-märke för overaller ska utformas
• Karolina: Har haft möte med UTNs studiebevakare.
• Andreas: Har börjat planera en FUM-sittning med de andra sektioners ordförande.
• Karolin: Försöker få föregående kassör att bokföra för att få tillgång till sektionens konton.

3

FUM rapporterar

• FUM-ledamöterna ska väljas vid två olika tillfällen för att varje sektion alltid ska ha en
erfaren ledamot. IT-sektionens ledamöter kommer delas in där en sitter i ett år och en
sitter ett halvår och sedan väljs om på vårens stormöte. UTNs studiebevakarfond kommer
numera finnas tillgänglig för alla att söka stöd från för studiefrämjande ändamål. Fonden har
ett tak på 70 000 kronor. En inspektor valdes som kontakt mellan UTN och Universitetet.
Helena Danielsson valdes till denna post. 2013/2014 års UTN-styrelse har ännu inte fått
ansvarsfrihet.
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Märken

• Patrik ska undesöka priser och möjligheter att ta fram ett IT-märke för overaller för 2015.

5

Sektionsworkshop

• UTN kommerm att hålla ett möte 2/3 för alla sektions-styrelser där dessa kan prata om hur
var och en jobbar och dela med sig av erfarenheter.

6

Pubrunda

• Preliminärt kommer nästa pubrunda hållas vecka 10. Anna ska även se till att nationerna
vet att vi har en pubrunda så de är beredda.

7

Overallsponsor

• Styrelsen ska undersöka möjlighet att få ett stort antal overaller sponsrade innan mottagningen börjar till hösten för att nya IT-studenter ska kunna köpa overaller tidigt. Förhoppningsvis
under mottagningsveckorna.

8

Vårstädning

• En vårstädning kommer hållas. Datum bestäms senare.

9

Övrigt

• Avengers affisch: En affisch av styrelsen som Patrik och Mikaela har tagit fram kommer
skrivas ut och sättas upp.
• Semmelflagga: IT-slacker flagga tas fram för semmelfesten (cocktailflaggor).
• Frackband: Färg för frackband ska undersökas av Mikaela för att försöka ta fram ett sådant
band innan Naturvetarbalen.
• Förnyelse av posters: Posters från IT-sektionen som sitter uppe på diverse platser (i och
utanför skrubben) ska updateras vid tillfälle.
Mötet avslutas: 12:59

Andreas Lelli, ordförande

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Signatur
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Karolin Gjöthlén, justerare

Signatur

sida 3

