Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2016-09-06

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),
Ebba Hermelin (Klubbmästare), Melker Forssell (Studierådsordförande)
Mötet öppnas: 12:13

1

Val av justerare

• Christopher väljs till justerare.
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Lägesrapport

• Sara: Har gjort efterarbete för kräftskivan och haft möte med den som är ekonomiskt ansvarig
för denna.
• Ebba: Har varit med och jobbat på samma saker som Sara.
• Anna: Har varit på internationella utskottet. Den 20/9 hålls ett kvällsevent angående utbyte
med UTN och internationella utskottet.
• Andreas: Har under sommaren beställt styrelsetröjor, reccetröjor och faddertröjor.
• Christopher: I Söndags spelade IT-Sporten fotboll mot K-sektionen. Har även kontaktat
Lars-Åke och det paintball-företag som eventuellt ska användas för FITQKs paintballdag.
• Elsa: Betalat fakturor och bokfört för första halvan av verksamhetsåret.
• Desireé: Arbetar på att få tag på maillistor för de nya reccarna.

3

Eda

• Den 22/9 åker styrelsen tillsammans med reccarna till Eda lägergård. Styrelsen ska försöka
möjliggöra fler aktiviteter än vi tidigare haft.
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Övrigt

• Alkohol i skrubben: Styrelsen förtydligar igen att ingen alkohol får förtäras i skrubben under
några omständigheter. All alkohol medlemmarna eventuellt har med får ej förvaras i påsar
utan ska vara nerpackad i en väska eller liknande.
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• Alumnsittning: Anna tycker att sekitonen borde anordna en Alumnsittning. Eftersom Ebba
kommer sitta i styrelsen även efter jul så tar hon ansvar för sittningen. Den kommer troligtvis
ske efter jul.
• Pubrunda: Sara och Ebba har försökt hitta ett datum för en pubrunda. Det nuvarande
förslaget är 4/10.
• Overallrunda: Sektionen ska försöka hålla två pubrundor denna termin där den andra är
planerad som en overallpubrunda. Därför ska vi försöka beställa overaller så snart som möjligt
för att de ska hinna anlända innan andra pubrundan.
• Serveravgift: Desireé har varit i kontakt med Datavetarna angående hostning av deras hemsida. IT-Sektionen har hostat Uppsala Datavetares hemsida i flera år och har ej fått betalt
för servrarna som hostar. Desireé ska kolla upp exakta kostnaden och därefter kontakta
Datavetarna för eventuell betalning.
• Week of Winter: De som anordnar Week of Winter har bett IT-Sektionen att dela deras event
men då detta är ett externt event kommer vi låta IT-Sportens sida förmedla all information
angående detta.
Mötet avslutas: 12:57
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