Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2016-04-19

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

1

Val av justerare

• Desireé väljs till justerare.
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Lägesrapport

• Elsa: Har betalat fakturor.
• Christopher: Har spelat fotoll och planerat klättring nu på torsdag 19/4-2016. På söndag
anordnar ÅM spökboll som inte är en del av själva mästerskapen.
• Melker: Höll i studieråd igår där det var relativt lågt deltagarantal. Har även talat med
Lars-Åke som ska ha möte med ämneskordinatorn. Om någon inriktning försvinner kommer
en övergångsplan finnas så alla som börjat en inriktning kan läsa klart denna.
• Andreas: Har jobbat vidare på loggan.
• Anna: Har skrivit verksamhetsplan med Mikaela och planerat examenssittning. Har även
sett över den grafiska profilen.
• Sara: Har planerat examenssittning med Anna.
• Mikaela: Har skrivit verksamhetsplan med Anna, varit på ordföranderåd, arbetat på den
grafiska profilen och haft möte med Linus, sektionens PR-Amanuens. Har börjat fundera på
hur vi i år ska arbeta för att fler ska söka till styrelsen i framtiden.
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Budget

• Tidigare år har sektionen haft en ungefärlig budget som en del av deras verksamhetsplan.
Detta har än så länge inte tagits fram. Elsa och Mikaela ska ta fram en ungefärlig budget för
övriga året.
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Företag

• Mikaela har talat med Linus, sektionens PR-amanuens, där de kom fram till att han kommer ta
hand om alla företagskontakter inklusive via Facebook där han nu har tillgång till sektionens
Facebooksida.
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Grafisk profil

• Mikaela har tagit fram en grafisk profil som finns i styrelsens facebookgrupp där styrelsens
medlemmar ska komma med åsikter så den kan fastställas till stormötet.
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FUM

• Igår 18/4 hölls första delen av FUM 2016:2. Där valdes ordförande (Rozbe Bozorgi), vice
ordförande (Daniel Ahlsén) och tre styrelseledamöter. Två platser för styrelseledamöter blev
vakantsatta men förhoppningsvis ställer några upp idag då mötet fortsätter. Medlemsavgift
fastslogs återigen till 0kr per år men styrelsen meddelade att detta kan komma att ändras
under verksamhetsåret 2017/2018 då medlemsregistret som eventuellt kommer att användas
kostar en summa per medlem.
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Övrigt

• Dagsfest: Christopher tycker det vore roligt att ha en dagsfest för sektionen eftersom det
börjar bli vår. Ett exempel är att göra något i stil med Eda fast för alla medlemmar.
• Faddersittning: Eftersom terminen börjar lida mot sitt slut och det inte än har anordnats en
faddertacksittning. De styrelsemedlemmar som går första året har funderat på att ordna en
utomhusfest för faddrarna. Christopher ska fundera vidare på upplägg och Sara kan hjälpa
till att starta upp.
• Valborg camp: Mikaela och Anna har diskuterat hur ITs läger under valborg ska anordnas.
Det ska köpas in ballonger och dylikt och sektionens högtalare kommer finnas. Problemet
som finns är att frakta allt till Ekonomikum.
• Examenssittning: Sara har bokat Stockholms nation för en sittning men inspirationsdagen är
väldigt nära i tiden. Sara föreslår istället att examenssittningen hålls på Stockholms nation
istället för Uthgård och den sittning som skulle vara för hela sektionen utgår.
Mötet avslutas: 12:56

Mikaela Eriksson, ordförande

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Signatur
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Desireé Björkman, justerare

Signatur
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