Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-09-19

Styrelsens medlemmar: Ulrika Bremberg (Ordförande), Liv Cederin (Vice Ordförande),
Fredrik Yngve (Sekreterare), Leonora Stiernborg (Sportchef), Sofia Johansson
(Grafiskt ansvarig), Linus Shoravi (Informationsansvarig), Joel Waldenbäck (Kassör),
Martin Larsson (Klubbmästare), August Bredberg (Klubbmästare), Ida Hagman
(Studierådsordförande)
Frånvarande: August Bredberg
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• Leonora Stiernborg väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande:
Deltagit på ordföranderåd.
Löst så att alla som ska ha har fått access till skrubben.
• Vice ordförande:
Jobbat med alumnkväll. Försökt att nå alumner.
• Sekreterare:
Sålt ovvarna som blev över från förra årets beställning.
Utfört en skrubbenbeställning.
Kontaktat Spreadshirt angående IT-Merchen.
• Sportchef : • Grafiskt ansvarig:
Skapat märke till terminens första pubrundan.
• Informationsansvarig:
Skapat en inköpslista inför EDA.
• Kassör:
Haft kontakt med Nordea för att se till att Martin Larsson får tillgång till klubbmästarkontot.
Haft kontakt med Billogram för verifiering av sektionen.
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• Klubbmästare:
Publicerat event för pubrundan.
Deltagit vid planeringsmöte inför kommande sittningar.
• Studierådsordförande:
Deltagit vid möte med utbildningsutskottet.

4
4.1

Dagordning
Studiesociala/utbildnings utskottet

Efter att UTN har gjort ändringar så behöver en representant från styrelsen närvara på de
studiesociala mötena för att sektionen skall få sitt sektionsbidrag.
I dagsläget har vi ej en hållbar lösning på detta då det är Studierådsordförande som förväntas
gå på mötena och dessa möten krockar ibland med andra möten som Studierådsordförande
måste delta vid.
Styrelsen beslutar:
Att Joel Waldenbäck deltar på de kvarvarande mötena med UTNs Studiesociala utskott.

4.2

IT-Merch

Efter att Fredrik Yngve fört diskussion med Spreadshirt kom vi fram till att det är bättre att
vi beställer hem ett antal tröjor åt gången då det var betydligt dyrare att öppna en webbshop
samt att om vi gör en storbeställning får vi mängdrabatt vilket gör att tröjorna skulle kosta
under 200 SEK/st att beställa hem vilket nästan är 100 SEK billigare än det ursprungliga
priset.
Styrelsen beslutar:
Att vi beställer hem: 10 S, 25 M, 12 L, 3 XL.

4.3

Styrelsefotografering

Då vi vid förra styrelsefotograferingen inte hade våra styrelsetröjor och Martin Larsson inte
var invald i styrelsen känner vi att det är dags att uppdatera bilderna.
Styrelsen beslutar:
Att Sofia Johansson kontaktar Albin Antii för att fråga om han kan hjälpa till med fotografering av styrelsen.
Mötet avslutas: 13:16

Upprättat av: Fredrik Yngve (Sekreterare)
Justerat av: Leonora Stiernborg (justerare).

