Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2020-02-18

Styrelsens medlemmar: Hanna Dahl (Ordförande), Aishwarya Gupta (Vice Ordförande),
Viktor Ytterborn (Sekreterare), Joel Söder (Sportchef), Rasmus Kreku Hofvander
(Grafiskt ansvarig), Elsa Kidman (Informationsansvarig), Ludvig Westerholm (Kassör),
Martin Larsson (Klubbmästare), Ebba Löwgren (Klubbmästare), Kimiya Ata
(Studierådsordförande), Märta Haeggström (Studiesocialt Ansvarig)
Frånvarande: Märta Haeggström
Även närvarande: Mötet öppnas: 12:05

1

Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande: Mejlat Lars-Åke, har planerat datum för styrelsearbete. Planerat in ytterligare
datum.
• Vice ordförande: Mejlat Henny angående internationella studenter, hon hänvisade till Lars
Åke. Fått ytterligare information gällande Lund.
• Sekreterare: Jobbat vidare med examenssittning, tittat på sponsring av billys.
• Sportchef : Träning flyttat från lördsag till söndag. Haft möte med Interpool under veckan.
• Grafiskt ansvarig: Gjort poster, fått leverans av styrelsetröjor.
• Informationsansvarig: Mejlat IT-kansli om mejllistor. Möte för att fixa Märtas mejl. Tittat
vidare för Rasberry Pi.
• Kassör: Intresseanmälan för examensittning.
• Klubbmästare: Hållit i sittning. Fortsatt planering.
• Studierådsordförande: • Studiesocialt Ansvarig: -
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Dagordning
Värdegrund

Möte på torsdag för att diskutera genom punkter som har uppdagats. Då görs beslut gällande
revideringar på första utdraget som tidigare skapades under arbetskväll.

4.2

Skrubbenarbete

Styrelsemöte flyttas till torsdag nästa vecka, tisdag blir rensning av skrubben. Sektionen ska
informeras under veckan.
Styrelsen beslutar:
Att Idag ska koppar märkas i skrubben och upphittat lådan ska rensas. Detta ska informeras
om i sociala medier.
Att Tisdag 25:e februari ska skrubben rensas och städas.
Att Vid senare datum hålls workshop där medlemmar i sektionen får väga in i vad som ska
göras med skrubben.
Att Datum ska sättas för att genomföra förändringarna i skrubben, följt på detta en frukost
för att introducera medlemmarna till nya skrubben.

4.3

Finland

Diskussion gällande resa till finland.
Styrelsen beslutar att:
Att På grund av många andra tidskrävande uppgifter för tillfället kan inte tid avvaras till
ett så omfattande projekt som resa till Tampere i år.

4.4

Engagerartack

Diskussion gällande arrangemang av ett engagerartack.
Styrelsen beslutar att:
Att Tillsammans tänka över vad engagemangstacket ska innebära.

5

Övriga frågor

• Utrymme till ovvar och hoodies
Styrelsen beslutar att:
Att ställa overallerna bakom soffan för att bättre utnyttja den plats vi har i skrubben.
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Mötet avslutas: 12:47

Upprättat av: Viktor Ytteborn (Sekreterare)
Justerat av: Ebba Löwgren (Justerare).
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