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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE
Närvarande:
Emma Lemos
Jakob Sennerby
Luis Mauricio
Johan Carlquist
Sofia Backman
Eric Stenberg
Matilda Trodin
Viktor Bostrand
Love Lindström
Övriga närvarande:
Farshid Besharati

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Informationsansvarig
PRansvarig
Klubbmästare
Sportchef

1. Mötet öppnas 12:09
2. Sofia Backman utnämns till justerar
3. Farshid Besharati
● Farshid har en stående inbjudan till ett styrelsemötena innan och ett efter varje
FUMmöte för att gå igenom motioner och propositioner.
● Den information som kommer till ska läggas till på sektionen nyhetsbrev.
● 20 februari ska det beslutas det om UTN blir egen kår.
● Motion till nästa FUM om hur UTN ska ta ställning till nya medlemmar angående
information som kår istället för som teknolog/naturvetarorganisation.
● Ny Techna chefredaktör och en biträdande chefsredaktör måste tas fram till
tidningen för att framtida utgivning ska ha en juridiskt ansvarig utgivare.
● UTN ordförande och viceordförande ska väljas till nästa (FUM), information till
medlemmar ska skickas
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4. Lägesrapport
■ Emma Lemos
Har varit på FUM möte
Forskå vill ha 56 volontärer från ITsektionen för att sektionen med
säkerhet ska få en flotte. Volontärerna måste ordnas innan den 28:e
februari. Information måste skickas tidigt ut via hemsida/FB då
nyhetsbrevet inte skickas ut i tid.
■ Sofia Backman
Hade individuellt möte med ansvarig för internationella utskottet.
Endast personliga visioner för utskottet diskuteras.

■ Love
Ingen info om lokalfrågan ännu och det finns en inofficiell status fil på
styrelsen drive
■ Matilda
Har fått sitt testamente och gamla oavslutade uppdrag. Ska ordna
hoodisen och se över omröstningen för tröjdesign till nästa möte.
■ Bosse
Måste gå från semmelfesten ett par timmar runt 17 tiden. Resten av
styrelsen håller ställningarna.Klubbmästaren kommer eventuellt
tillbaka runt 19 tiden.
 Tisdag den 26 februari planeras en nationsrunda

5. Uppföljning
■ Avslutningsmiddag för 5:orna
Jakob håller möte med Jonas Arvén Norling, som är positiv till att
hjälpa till med planering.
 Bestämma datum tidigt för lokalbokning
■ Säkerhetskontrakt
Love och Eric skriver ett färdigt kontrakt till nästa möte.
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■ Lokalfrågan
Inget nytt har hänt.

6. Ny design hemsidan
Förslag till ändringar till styrelsens DRIVE. Eric ska ha möte med Shervin om
hantering av hemsidan.
7. Fotografering
Nytt preliminärt datum satt till 18:e februari. Emma ska prata med Åke om utrustning
och lokal.
8. Feedback nyhetsbrevet
○ Ny dag för utskicket är på onsdagar och det som ska skickas ska fyllas
innan tisdag kl 00:00
○ Under mötet med Shervin ska även nyhetsbrevets utseende diskuteras.
9. Övrigt
 Design på Hoodies ska läggas fram till styrelsen av omröstningen som skedde
tidigare.

10. Mötet avslutas: 12:58

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

