Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-11-19

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)
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande:
Möte med Gustav Lindqvist som skall agera Mötesordförande under stormötet.
• Vice ordförande:
Arrangerat alumnmiddag.
• Sekreterare:
Skrivit postbeskrivning för Studiesocialt ansvarig, samt skrivit propositioner för för stormötet.
• Sportchef :
Arrangerat ”Ultimate Frisbee-träning.
Skickat ut bekräftelsemail till folk som hade anmält sig till Lasergame.
• Grafiskt ansvarig:
Skapat affisch inför stormötet.
• Informationsansvarig:
Fixat med medlemlistan inför stormötet.
Publicerat pizzabeställning inför stormötet.
• Kassör:
Kontaktat tidigare kassörer och revisorer inför stormötet för att tidigare styrelse skall få
ansvarsfrihet.
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• Klubbmästare:
Planerat inför Daesquen samt startat upp planeringen inför pubrundan i december.
• Studierådsordförande:
Arrangerat studieråd.

4
4.1

Dagordning
Stormöte

Fredrik presenterar förslag på propositioner att skicka med i handlingarna till stormötet. Dessa innehåller dels tillägg för vad som händer om en styrelsemedlem hoppar av men även om
en post inte blir tillsatt. Det fanns även ett tillägg som förtydligar när det är motionstopp
inför ett stormöte.
Styrelsen beslutar:
Att propositionerna är bra skrivna och förtydligar de nuvarande stadgarna. Även att de ska
skickas med i handlingarna till stormötet.
Att Joel presenterar styrelsens verksamhet.

4.2

Argument för ny post

Diskussion kring nya posten som vi har tagit fram för att stormötet ska rösta om att bli tillsatt. Denna post har namnet Studiesocialt ansvarig och kommer att ha hand om studiesociala
frågor, masterstudenter samt sitta med i UTNs internationella utskott. Detta för att det ska
finnas en tydlig person som alla IT-sektionens medlemmar ska kunna kontakta i frågor kring
det studiesociala med mera.
Styrelsen beslutar:
Att alla tänker på för- och motargument till 2019-11-25 så vi kommer förberedda till stormötet.
Mötet avslutas: 13:15

Upprättat av: Fredrik Yngve (Sekreterare)
Justerat av: Joel Waldenbäck (justerare).

