Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2016-02-23

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: 12:06

1

Val av justerare

• Sara väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Andreas: Har tagit reda på priser för styrelsetröjor.
• Elsa: Har betalat fakturor och fortsatt arbetet med att få tillgång till sektionens konton.
• Melker: Har bokat sal för studiefika den 7/3-16. Har varit på programråd där man diskuterade
både Lots och de masterprogram som finns på IT programmet.
• Filip: Har varit på FUM.
• Christopher: IT-Sporten blev inställd i helgen. Christopher har nu bokat sal för innebandy
till helgen där sektionen spelar mot W-Sektionen.
• Mikaela: Har varit på ordföranderåd. Där diskuterades FUM och stormöten. Sektionen
har fått en ursäkt av UTNs styrelse efter att andra sektioner fått höra dåliga saker om ITSektionen.
• Desiree: Har fortsatt reda ut vilka domäner som tillhör vilken sektionen. Har kontaktat både
Lars-Åke och DV-Sektionen.
• Sara: Har börjat planera schema inför pubrundan.

3

FUM

• Filip berättar om vad som sades på senaste FUM. Referat finns tillgängligt för de som är
intresserade. Detta hittas på UTNs hemsida.
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Forsrännign

• Forskå har erbjudit sektionen en flotte som vi kan lotta ut till våra medlemmar. Detta kostar
sektionen 1000kr samt att de som ränner måste jobba ett pass under forsfestivalen. Mikaela
lägger ut ett formulär i facebook-gruppen under veckan där man kan anmäla intresse.

5

Utrymme i ladan

• Sekionen kan hyra utrymme i ladan för 100kr per månad. Detta kommer troligtvis göras för
att lagra alla sektionens saker som finns utspridda i olika lokaler samt att få mer utrymme i
skrubb-skrubben.

6

Tröjor

• Andreas kommer fortsätta undersöka priser för tröjor. Design på tröjor och om dessa ska
lämnas vidare till nästa styrelse eller ej diskuteras.

7

Programråd

• Under programrådet fördes diskussion kring de master-program som finns på IT-Programmet.
Det minst populära för tillfället är inbyggda system. Det nämndes att paralellprogrammeringsinriktningen kan komma att struktureras om. IT-Institutionen har fått en ny amanuenstjänst som behandlar jämstäldhet och diskrimminering.

8

Övrigt

• Enkät om arbetsmiljö och jämställdhet: Den nyligen tillsatta amanuensen har frågat om
sektionen kan hjälpa till med att sprida en enkät om arbetsmiljö och jämställdhet till våra
medlemmar. Detta välkomnas och styrelsen kommer hjälpa till den att få spridning.
• Verksamhetsplan: Styrelsen ska försöka få ett möte angående verksamhetsplanen som ännu
inte är färdig.
• Kiosken: Melker, Christopher och Filip ska handla på Torsdag. Mikaela har sammanställt en
inköpslista som ska underlätta för de som handlar.
Mötet avslutas: 12:52

Mikaela Eriksson, ordförande

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Signatur
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Sara Gustavsson, justerare

Signatur
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