Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-09-26

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)
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande:
Pratat med Nordea angående klubbmästarkontot för att Martin Larsson skall få tillgång till
kontot.
• Vice ordförande: • Sekreterare: • Sportchef :
Publicerat anmälan till FITQK. Arrangerat volleybollträning inför Ångströmsmästerskapen
som är en tävling där alla sektioner vid Teknat tävlar mot varandra i olika sporter.
• Grafiskt ansvarig:
Publicerat bilder från EDA.
• Informationsansvarig: • Kassör:
Deltagit på möte med UTNs Studiesociala utskott.
Skrivit ut protokoll från föregående stormöten för att sätta upp på anslagstavlan utanför
skrubben.
Betalat fakturor och sett över ekonomin.
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• Klubbmästare:
Uppstartsmöte för Han, hen, den-sittningen.
Startat processen för att tillsätta ett nytt klubbverk.
• Studierådsordförande: -

4
4.1

Dagordning
Masterstudenter på IT

Då IT-Sektionen inte har någon post som har huvudansvaret för masterstudenter som tillhör
IT-Sektionen har kommunikationen och sammanhållningen inte varit den bästa. Detta är
något som styrelsen anser måste förbättras för att alla ska känna sig inkluderade.
Styrelsen beslutar:
Att styrelsen undersöker möjligheten att skapa en arbetsgrupp som kommer att jobba för att
skapa en inkluderande miljö för utbytesstudenter.

4.2

Finlandssittningen

Sittningen med sektionen från Tampere University börjar närma sig och det hade varit bra
om alla som deltar får ett märke för att kunna visa att de var där.
Styrelsen beslutar:
Att Sofia Johansson designar och beställer märke till nästa vecka.

4.3

Syjunta

Enligt tradition så arrangerar styrelsen en syjunta inför terminens första pubrunda där alla
som vill kan delta för att sy på märken på sin overall. Pubrundan arrangeras 2019-10-08
därför är det bra om syjuntan hålls tidigare.
Styrelsen beslutar:
Att Fredrik Yngve publicerar ett Facebookevent för syjuntan.
Att eventet går av stapeln 2019-10-02.

4.4

Klubbverkets ekonomi

Då klubbverkets event i stortsätt alltid går plus minus noll är det svårt att bygga upp en buffert som kan användas för beställning av märken eller deposition för lokal. Det kan vara bra
om de får ett litet bidrag från IT-Sektionen så att de kan känna sig mer trygga med ekonomin.
Styrelsen beslutar:
Att klubbverket får ett uppstartsbidrag för terminen på 5 000 SEK från styrelsen.
Mötet avslutas: 13:17
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Upprättat av: Fredrik Yngve (Sekreterare)
Justerat av: Joel Waldenbäck (justerare).
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