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Erik Engervall väljs till justerare.

Dagordningen godkänd.









Matilda har sysslat med administrativa saker.
Erik har hört runt med alumner och ska forska om UTN:s alumnnätverk.
Adam V skeppat ut overaller.
Karolina har arbetat med affischen för Semmelfesten.
Pouya har hittat en person som kan hyra flogsta 95:an till semmel
Andy har gjort så alla har tillgång till hemsidan, samt har redigeringsmöjligheter.
Andy ska redigera appen så att nya styrelsen är med.
Bawer har handlat till kiosken och fixat administrativa uppgifter.
Adam O har undersökt bättre tider för idrott. Kl 20.00 på söndagar utomhus och
ska undersöka mer.

Farre berättar om FUM och deras verksamhet. FUM-deltagare på styrelsemöten
kommer bli en kontinuerlig verksamhet. De ska arbeta med motioner och förslag från
styrelsen. Motionen om en uppdaterad svenskengelsk ordlista är inlämnad.
Lärarstudenter är på väg att få en egen sektion. Gick bra för kåren förra året.



Förslag att uppdatera IT-appen för att få in nya styrelsemedlemmerna
Förslag om att fylla på kiosken och ha bättre ordning i lagret, samt att fylla upp
fönstret med whiteboardtavlor.

Måndagar är populära men inte tisdagar. Adam O har upptäckt att det går att boka
konstgräsplanen vid Ekeby på söndagar 20.00 fram till 25/4. Finns det någon annan
sport att utföra på tisdagar? Andy föreslår att vi delar tisdagar med någon annan
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sektion för att dela kostnad och få fler deltagare. Adam O ska försöka boka
konstgräsplanen.

Matilda har fått mail av pub från forskå och varje sektion har möjlighet att få en flotte
mot volontärarbete. Den ska lottas ut i IT-sektionen.

Soffköpet skjuts upp för bättre undersökning innan köpet. En tanke är att ha en
tresitssoffa och en tvåsitssoffa istället för en hörnsoffa. Matilda undersöker mer.

Fotografering blivit uppskjutet. Matilda återkommer om nya tider.


-

Teambuilding på fredag. Cirka från 18.00 till 23.00.


Den 11/2 på djäknegatan, planeras mer på TB.

Bawer föreslår att vi säljer IT-grejer, såsom en hoodie, stickers, datorfodral.
Fler slacker-tröjor behövs.

Matilda föreslår en att vi borde skapa/modifiera en ny logga utåt. Det
viktigaste är då att det står IT på den. En tävling föreslår.
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