
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2017-01-17

Styrelsens medlemmar: Sara Gustavsson (Ordförande) Olivia Lindqvist (Vice Ordförande),
Tijana Barac (Sekreterare), Christopher Ekfeldt (Sportchef), Emma Lindmark
(Grafiskt ansvarig), Gustav Lindqvist (Informationsansvarig), Christian Ormos (Kassör),
Caroline Algvere (Klubbmästare), Ebba Hermelin (Klubbmästare), Petter Zethelius
(Studier̊adsordförande)

Fr̊anvarande: Christopher Ekfeldt, Christian Ormos

Mötet öppnas: 12:09

1 Val av justerare

• Olivia väljs till justerare.

2 Presentation

• Varje styrelsemedlem presenterar sig.

3 Genomg̊ang av mötespraxis

• Hur ett styrelsemöte g̊ar till: lägesrapport, dagordning som alla kan lägga in punkter i innan,
Tijana antecknar allt och en justerare med rullande schema.

• Möte p̊a tisdagar under lunchen och börjar 12:05.

• Om man inte kan komma p̊a mötet - höra av sig till Sara/Olivia i god tid

4 Styrelsen 2017

• Kontaktark - alla styrelsemedlemmar ska fylla i kontaktuppgifter i ett gemensamt kontaktark.

• Testamenten - de flesta har f̊att, men inte Emma.

• Mail, Drive, etc - åtkomst till alla i styrelsen.

• Gruppdynamik - utnyttja de olika styrelsemedlemmarnas personligheter när vi arbetar i
grupp. Det bestämms att vi testar detta. Sara och Olivia läser p̊a mer om de olika meto-
derna.

• Individuella möten med Sara och Olivia.
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• En skrubbansvarig inom styrelsen ska utses som h̊aller koll p̊a Skrubben (hur det ser ut och
p̊a all mat). Vi ska ha hemkörning med Axfood istället för att åka dit själva och köpa. Det
ska även tillsättas ett skrubbverk som städar Skrubben och hjälper till. Ett förslag är att
anordna en tacksittning till dem som hjälper till.

5 Fokusfr̊agor/Verksamhetsplan

• Sara och Olivia skriver verksamhetsplanen, men styrelsen f̊ar vara med att arbeta fram verk-
samhetsplanen.

6 Övriga fr̊agor

• Inget styrelsemöte 31/1

• Fotografering - för hemsidan, datum ska bestämmas

• Teambuilding - lite längre fram efter 4/2

• Styrelsetröjor - Emma ska titta p̊a olika alternativ och återkomma.

• Klubbverks utvärdering - 30 pers som hittills besvarat enkäten. En annan fulsittning om
kräftskivan inte blir av. Tv̊a eller fler pubrundor per termin.

• Skifte 16/2 - ett förslag är att det blir en förfest innan pubrundan med uppdrag under kvällen.

• Semmelfesten - Arken är bokad, märken ska göras och 24/2 ska inhandlingen ske.

• Klubbverket söker tv̊a personer.

Mötet avslutas: 12:50

Sara Gustavsson, ordförande

Signatur

Tijana Barac, sekreterare

Signatur

Olivia Lindqvist, justerare

Signatur


