
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2017-02-21

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: Christian Ormos

Även närvarande: Linus Frosteryd

Mötet öppnas: 12:11

1 Val av justerare

• Christopher väljs till justerare

2 PR-Amanuens berättar

• Linus: berättar om hans roll och hans kontakt med företag. Innebär rekrytering för studenter
(gamla och nuvarande) och även marknadsföra skolan för företagen. Vi ska hjälpa till att
marknadsföra t.ex. lunchföreläsningarna. Vi ska kanske skapa en arbetsportal p̊a sektionens
hemsida.

3 Lägesrapport

• Petter - arbetar fram datum för studiefika och studier̊ad

• Christopher - Ångströmsmästerskapen p̊a söndag och försöka f̊a dit mer folk genom v̊ar
facebook-sida. Varit lite sv̊art att samarbeta med de andra sektionerna. Blivit mycket större
intresse för söndagsfotbollen.

• Ebba och Caroline - anmälan till Semmelfesten. Möte med DVs klubbmästare om IT-DV-
dagarnas sittning. XIT blir 29/3 p̊a Arken.

• Emma - semmelmärkena har kommit och semmelaffischen är klar.

• Sara - möte med Linus ang̊aende hur han och sektionen ska samarbeta, tex för att dra in
pengar fr̊an företag och en mässa för IT-DV-dagarna nästa år. Ordförander̊ad med de andra
sektionerna.

• Gustav - fortsatt med hemsidan.

• Olivia - mailat med utskott och arbetat p̊a verksamhetsplanen.
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4 Sektionsflotten

• Lars-Åke sponsrar och vi lottar ut den och det ska vara klart 3/3. De som deltar m̊aste vara
med p̊a alla 8 pass under forsränningen. Vi kör med motivering och styrelsen väljer ut den
bästa. Anmälan till 26/3.

5 Betalsystem i Skrubben

• DV har att man kan ladda pengar p̊a passerkortet, n̊agot för oss att arbeta fram i̊ar? Eller
att köra en inventering och ha bättre koll. Vi fortsätter med Swish. Sara har även satt upp
ett handlingsschema.

6 FUM

• Andra sektioner har FUM-r̊ad inför varje FUM-möte, men inte aktuellt för oss inför varje
möte. Hitta ett sätt för att marknadsföra FUM för v̊ara medlemmar och ett förslag är att ha
ett FUM-r̊ad varje g̊ang det ska väljas nya representanter. Vi ska ha ett tillfälle där vi g̊ar
igenom hur ett stormöte g̊ar till, om v̊ara poster i styrelsen och om FUM innan ett stormöte.
Även göra en affisch/lägga upp p̊a Facebook med de aktuella punkterna fr̊an ett möte för att
n̊a ut till medlemmerna. Sara ska göra detta efter nästa FUM-möte.

7 Övriga fr̊agor

• Medlemsregister - Unga forskare (kan f̊a bidrag 45kr/medlem, men behöver ett medlemsre-
gister). Vi har en databas, men det är med alla som n̊agonsin har blivit medlemmar. Gustav
och Sara ska kolla p̊a att söka bidraget.

• Lunchmöte med TD-mottagningen - 3/3, allmänt om hur sektionen ska arbeta med mottag-
ningen. Olivia ska representera sektionen p̊a mötet.

• ITs kontaktperson i UTN - hon ska komma hit och prata om vad de gör.

• Styrelsetröjor - beställa s̊a snart som möjligt och Emma arbetar fram designen.

• Slänga koppar - p̊a fredag 24/2.

• TB - Olivia fixar en Doodle.

Mötet avslutas: 13:00
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Sara Gustavsson, ordförande

Signatur

Tijana Barac, sekreterare

Signatur

Christopher Ekfeldt, justerare

Signatur


