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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

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

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Klubbmästare
Sportchef
PRChef

1. Mötet öppnas 12.10
2. Love Lindström utnämns till justerare
3. Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.
4. Uppföljning FUM
○ Samtal om UTN:s flytt till nytt kårhus
○ Man gav styrelsen mer makt att ta beslut utan FUM inom vissa frågor, bland
annat lokalbyte.
○ Nästa FUM är 15.e April
5. Lägesrapport
Matilda har börjat på IT/DV dagen affischer.
Jakob har skött kassan och tvungen att ordna strul med kontohanteringen.
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6. Uppföljning
○

Micro
Skjuts upp tills vidare då inget dykt upp ännu.
○ Eda
Datum till Eda blir den 18:e.

7. Syjunta
Den 22:a ska en syjunta äga rum på eftermiddagen.

8. Mottagningsinfo
Emma ska ordna fram en välkomsttext till ITsektionen.
Reccetröjan ska Matilda ordna och eventuellt ta hjälp av Carl Ekman.
Stingfestivalen, eventuellt ska ITsektionen ha representanter på plats

9. Kursvalsmingel
Johan ska prata med UTN om att ordna fika för detta evenemang.

10. Innebandymatch och sektionssportkamp
Ksektionen utmanar ITsektionen på en match innebandy. Info ska komma på
sektionshemsidan för att få fram spelare. En mindre kostnad för domare kommer behöva
betalas.
Matilda ska försöka ordna fram en affisch för evenemanget för att få lite publik till
matchen.
Styrelsen har fått förfrågan från ett studentinitiativ om att ITsektionen ska vara med i
Ångströmsmästerskapen och vidare information för över.

11. Kiosken
Som det ser ut nu så måste det ske en väntan på nästa inköp för att säkerställa hur
kioskbalansen ser ut.
Eventuella lösningar för elektronisk betalning ska undersökas.

12. Medlemmar
Det måste ordnas fram en lista på sektionens medlemmar enligt de nya stadgarna.
Frågan bordläggs då informationsansvarige inte är närvarande.

13. Övrigt
●

Kryssningen
Som det ser ut nu kommer det hamna i back på grund av att två bussar kommer
beställas för att köra alla till hamnen och som förslag ska alla sektioner lägga ut vilket
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Styrelsen godkänner.
●

Förslagslådeansvarig
Sofia kommer att ansvara för mailen från förslagslådan.

●

Nästa veckas möte?
Begränsat antal styrelseledamöter kommer delta.

●

Kursvalsmässan
En representant skulle behövas från IT sektionen för att stå framför montern.

14. Mötet avslutat: 13:02

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

