Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2016-05-03

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

• Sara väljs till justerare.
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Lägesrapport

• Melker: Har varit på programråd och gått igenom det som diskuterades på studierådet.
• Desireé: Maillistorna för IT är färdiga och databasen är nästintill färdig.
• Sara: Har börjat ta betalt för examenssittning. Har också bokat en overallsittning Oktober.
• Elsa: Har arbetat med att få tittarbehörighet till sektionens konton, väntar på en sista
signatur.
• Anna: Har hjälpt till med arbete inför examenssittning, anordnade IT-campet i ekonomikum
och deltagit på UTNs åsiktsrevidering.
• Mikaela: Har också arbetat på examenssittning och anordnat IT-camp där vi inte fick ha
några tält men vi anser campet som lyckat.
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Stormöte

• Nästa onsdag har sektionen stormöte. Mikaela går igenom den powerpoint hon har förberett
inför detta för att se om styrelsemedlemmarna har kommentarer eller invändningar.
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Programråd

• Melker var på programråd den 27/4. Det nuvarande förslaget är att det ska finnas tre profiler:
Inbyggda system, Datorsystem, Programmering. MDI ska finnas som inslag i andra inriktningar. Det kommmer även finnas en MDI sub-inriktning i programmeringsprofilen. MDI
kursen kommer även ändras för att vara mer datavetenskaplig.
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Övrigt

• Overaller: Vi ska undersöka om STS sektionen vill beställa overaller med oss i år för att
kunna få overallerna innan overallsittningen.
• Huvudfaddrar: Patrik har valt ett antal huvudfaddrar och meddelat dessa till styrelsen.
Patrik vill att vi ska gå igenom för att se om det finns någon som är väldigt olämpad.
Styrelsen tycker att de flesta av dessa är bra val och stödjer Patrik i detta.
• Reccetröjor: Andreas ska börja på arbetet med reccetröjorna. Mikaela ska ta fram bilderna
så att Andreas kan börja.
• Sektionsflotte: Det var väldigt få som sökte sektionens flotte. Vad Melker hört så var det
troligtvis på grund av att få kände till att man fick bygga den som man ville utan trodde att
det fanns några krav.
• Examenssittning: Än så länge har 17 personer anmält sig till Examenssittningen. Vi har 60
platser så snart kommer vi släppa platser för andra än de som tar examen för att fylla alla
platser.
Mötet avslutas: 12:54
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