Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2016-01-26

Styrelsens medlemmar: Mikaela Eriksson (Ordförande), Anna Normark (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Christopher Ekfeldt (Sportchef), Andreas Olofsson (Grafiskt ansvarig),
Desirée Björkman (Informationsansvarig), Elsa Rick (Kassör), Sara Gustavsson (Klubbmästare),
Melker Forssell (Studierådsordförande)
Frånvarande: Desirée Björkman (Informationsansvarig)
Mötet öppnas: 12:10

1

Val av justerare

• Elsa väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Melker: Skrivit lite i facebook-gruppen och bokat möte UTN:s utbildningsutskott.
• Andreas: Har börjat kolla på eventuella styrelsetröjor. Han ska ta fram prisförslag på detta.
• Elsa: Har fått sitt testamente och läst det. Har även provat betala en faktura men har ännu
inte fått tillgång till kontona.
• Desirée: Har läst tidigare års testamenten och börjat läsa på inför att eventuellt byta webbhotal.
• Sara: Har letat lokal för semmelfesten som nu ska hållas Fredag 12/2.
• Christopher: Har bytt datum på ÅM i innebandy. Det kommer nu hållas Söndag 6/3 i
Gottsunda. Har också hållt i sin första IT-Sport.
• Mikaela: Har varit på ordförandemöten med de andra sektionernas ordförande. Har också
haft några individuella möten tillsammans med Anna.

3

Vårens stormöte

• Mikaela föreslår Onsdag 11/5 som datum att hålla stormöte. Detta är samma vecka som de
flesta andra sektioner.

4

Verksamhetsplan

• Styrelsen kommer ha ett separat möte för att diskutera årets verksamhetsplan som ska
fastställas så snart som möjligt.
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5
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Postbeskrivningar

• Som säkerhet åt sektionens medlemmar och som information till folk som eventuellt vill söka
styrelsen kommande år kommer vi ta fram postbeskrivningar under året som ska användas
som styrdokument. Arbete med detta kommer fortskrida under året och troligtvis tas upp
för omröstning på ett stormöte.

6

Uppstart UTN

• 1/3 kl 17:15 håller UTN ett uppstartmöte som så många i styrelsen som möjligt ska närvara
på. Vi kommer hålla en kort presentation om IT-Sektionen.

7

Semmelfesten

• Semmelfesten kommer att hållas 12/2 i Foo-Bar.
• Sara berättar om hur arbetet fortgår. Övriga styrelsemedlemmar kommer hjälpa till med
städning efter festen.

8

Övrigt

• Städdag: Precis som förra året kommer styrelsen ha en städdag då skrubben ska rengöras
ordentligt. Datum för detta är ännu inte valt.
• Trello: Melker har kommit fram till att Trello är lämpligast för styrelsens todo och inköpslista.
• TB: Fredag 19/2 kommer styrelsen ha ett teambuilding event.
• Kiosken: Allmän diskussion förs angående hur kiosken ska bedrivas.
Mötet avslutas: 12:53
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