Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2016-03-01
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: Desiree Björkman
Adjungeringar: Malin Eriksen (UTNs ordförande)
Mötet öppnas: 12:06

1

Val av justerare

• Andreas väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Melker: Har varit på skyddsombudsutbildning och utbildningsutskott.
• Christopher: Hållit i IT-Sporten och varit med i innebandymatch mot W-Sektionen.
• Anna: Har varit på möte med internationella utskottet.
• Elsa: Har betalat fakturor och fortsatt arbete med att ta över konton.
• Sara: Har varit på klubbmästarmöte och planerat inför pubrundan.

3

UTN info

• Malin informerar om UTN. Både hur UTN ser ut organisatoriskt och med vad och hur de
arbetar. Hon är sektionens kontakt i UTNs styrelse.

4

Uppstart

• Ikväll 1/3-16 är det uppstart för sektionerna där alla sektionsstyrelser presenteras för varandra
och diskuterar sin verksamhet.

5

Studiesocialt ansvarig

• Sektionen ska börja ta fram klassvis ansvariga för studiesociala frågor. Förslaget just nu är
att detta ska landa på de från varje klass som sitter i arbetsutskottet. Någon i styrelsen ska
ta studiesocialt ansvar. Förslag på hur detta löses ska diskuteras under nästa möte.
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Flottar

• Sektionens flotte har än så länge inte sökts av någon medlem. Den första som söker från och
med nu kommer att få ta hand om flotten.

7

Pins, frackband och ryggsäck

• Andreas ska ta fram design och undersöka priser för pins, frackband och ryggsäck och möjligheten
att köpa in och sälja dessa till medlemmar.

8

Pris till lärare

• Vissa sektioner delar ut pris till lärare som gjort extra insatser eller varit extra bra. ITSektionen ska undersöka om detta går att göra även i vår sektion för att lyfta fram lärare och
föreläsare som varit extra bra för studenternas utbildning.

9

Ring

• Styreslen diskuterar möjlighet, fördelar och nackdelar med att erbjuda studenter som tar
examen att köpa ingengörsringar. Intresset bland styrelsen är delat men vi ska undersöka
intresset bland medlemmarna.

10

Övrigt

• Förslag till kiosken: Elsa har fått flera förslag på saker att köpa in till kiosken. Dessa varierar
i rimlighet. Hon ska lämna en enkät hos medlemmarna för att se hur kioskens utbud ska
bearbetas.
• Verksamhet för klubbmästare: Sara funderar kring fler saker sektionen kan göra. De flesta
andra sektioner har alla sina evenemang för våren bokade medan IT-Sektionen inte har mycket
mer aktivitet under våren. Styrelsen ska försöka ta fram förslag på nya aktiviteter för våren
som nästa styrelse kan ta tag i nästa vår. Resten av våren ska Sara försöka anordna fler
aktiviteter för bara IT denna vårtermin.
Mötet avslutas: 13:05

Mikaela Eriksson, ordförande

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Signatur
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Andreas Olofsson, justerare

Signatur
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