Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2016-02-16

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)
Mötet öppnas: 12:13

1

Val av justerare

• Christopher väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Melker: Har varit på arbetsutskott där Lars-Åke sade att han kan vara med och sponsra ett
pris till en kursvärderings-tävling. Har också varit på utbildning.
• Sara: Har anordnat Semmelfesten och planerat inför pubrunda.
• Anna: Har varit med och anordnat Semmelfesten.
• Christopher: Var inte med på IT-Sporten i söndags p.g.a. skada. Sebastian Gustavsson var
ansvarig i Christophers ställe. Har börjat leta efter saker som ska vara med i första-hjälpen
kit.
• Elsa: Var på ekonomiråd i fredags och har skickat in alla papper till banken för att få tillgång
till kontona.
• Desireé: Har fortsatt sätta sig in i hur webbhotellet och domänerna betalas och vad som
ligger under IT-Sektionen.
• Andreas: Fotograferade på Semmelfesten och har letat efter eventuella styrelsetröjor.
• Mikaela: Har haft möte med UTNs ordförande där hon fick kontaktuppgifter till någon som
Melker kan tala med angående studiesocialt ansvar. Har tagit reda på kostnad för att hyra
sektionsutrymme i ladan.

3

FUM

• Filip och Olivia har haft förmöte med UTNs ordförande Malin. Den arbetsordning för sektionerna som kommit in som motion diskuterades huvudsakligen där UTNs styrelses syfte
blev mer tydligt och en bättre bakgrund lades fram. En stor majoritet av alla som de talat
med är emot motionen men det är svårt att få allas medvetna åsikt. Ikväll hålls FUM där
motionen kommer tas upp.
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IT-Sektionen på Facebook

• Mikaela klargör vad som gäller angående inlägg på IT-Sektionens facebook-sida. UTNs grupper och ideella organisationer får göra inlägg men inget läggs ut av sektionens konto. Inlägg
från företag tas bort och hänvisas till vår PR-amanuens Linus Frosteryd.

5

Semmelfesten

• Sara utvärderar semmelfesten. Allt gick bra, både med förarbete och efterarbete.

6

Övrigt

• Inköpskalender: Alla styrelsemedlemmar ska se över sina kalendrar och skriva in datum i
kalendern för att handla till kiosken.
Mötet avslutas: 12:56

Mikaela Eriksson, ordförande

Filip Gölander, sekreterare
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