Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2020-03-03

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: Hanna Dahl
Även närvarande: Mötet öppnas: 12:05

1

Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3
3.1

Dagordning
Kaffekoppar

Diskussion om vad som ska göras med kaffekoppar som är kvar.
Styrelsen bestlutar:
Att Ett sista meddelande ska skickas ut om att hämta kaffekoppar.
Att Kopparna ska göras av med på nästa fredag 13/3.

3.2

Val av huvudfadder

Val styrelsemedlemmar som skall hjälpa fadderkå att välja ut huvudfaddrar.
Styrelsen beslutar:
Att Joel Söder och Kimiya Ata ska hjälpa vid val av huvudfaddrar.

3.3

Sektionstorsdag

Diskussion om vad som kan göras under sektionsdagen under mottagningsvecka 2. Idé om att
köra brännboll med andra sektioner som tidigare år.
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3.4

Budget

Diskussion gällande budgetering för sektionen. Ludwig har dragit ihop en mockup av vilka
belopp som finns att röra sig med, baserat på tidigare års utgifter. Följande idéer uppkommer:
– Det behövs en bättre koll över inkomster till sektionen.
– Det behövs ett närmare samarbete med PR-ammanuens för att generera intäkter.
– Eventuellt behov om arbetsgruppp för att få företag att komma till IT.

3.5

Skrubbenfix och frukost

Diskussion gällande kommande fix av skrubben och frukost under IT/DV-dagarna.
Styrelsen beslutar:
Att Behålla upprustning av skrubben 28/3, påbörja arbete kl 11.
Att Boka klassrum till frukosten.
Att Joel, Märta, Aishwarya ansvarar för inköp till frukost, den hålles 07:30-10:00. Event ska
läggas upp någon vecka innan.

3.6

Engagerartack

Diskussion gällande vad som ska ske under engagerartack. Vad det ska innebära och om det
ska äga rum.
Styrelsen beslutar:
Att Inga direkta beslut kan fattas i dagsläget, vidare diskussion krävs under kommande möte.

3.7

Kräftskiva internationella studenter

Diskussion gällande kräftskiva som sätt att integrera internationella studenter.
Styrelsen beslutar:
Att Det finns inte platser kvar på kräftskivan för att kunna bjuda in de internationella studenterna.
Att Det behövs mer information om vilka och hur många internationella studenter det är
frågan om varje år. Detta behövs som underlag för att kunna planera event för att träffas
framöver.

4

Övriga frågor

• Skrubbeninventering
Nu när vi har tillgång till kontouppgifter bör en skrubbeninventering genomföras inom en
snar framtid. Ludwig och Viktor påbörjar förberedelser.
Mötet avslutas: 13:07
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Upprättat av: Viktor Ytteborn (Sekreterare)
Justerat av: Ebba Löwgren (Justerare).
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