Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2022-09-14

Styrelsens medlemmar: Gustav Nolgren (Ordförande), Nora Angéus (Vice Ordförande),
Lukas Lindén Thöming (Sekreterare), Jonas Teglund (Sportchef), Alexandra Dahlberg (Informationsansvarig), My Lindenius (Kassör), Oscar Wadestig (Klubbmästare), Victor Andersson (Klubbmästare), Cecilia Ahnlund (Studierådsordförande), Ella Hallgren (Studiesocialt
Ansvarig)
Frånvarande: Gustav Nolgren, Vincent Andersson, My Lindenius
Mötet öppnas: 12:23

1

Val av justerare

• Jonas Teglund väljs till justerare.
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Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.
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Dagordning

3.1
3.1.1

Uppdateringar
Ovveförsäljning

• Betalningarna är kontrollerade mot formuläret. Ett par betalningar saknas, men överlag ser
det bra ut.
• Finns overaller i storlek small och medium kvar som kan säljas till de som saknar. Personer
som beställt restovvar i höstas måste även kontaktas igen då dessa finns kvar.
• Det behöver beställas in fler overaller i storlek large och extra large då dessa tog slut under
försäljningen. Detta kommer göras strax efter ovveinvigningen.

3.2

Fotografering

Fotografen väntar på materiel till sin kamera. Efter detta kommer det styras upp en passande
tid.
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3.3
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EDA

• EDA kommer att hållas på skeppstuna prästgård i och med vägglöss på EDA lägergård.
• Sovplats finns åt alla reccar. Styrelsen behöver medta eget underlag att sova på.
• Planering och arbete inför EDA är hittills planerat den 17:e samt den 26:e september.
• Ansvarsområden kommer att utses för mat, spex, och aktiviteter.
• Sportchefen samt sekreteraren kommer se till att det finns bil tillgänglig.
• Det behöver utredas om det finns städutrustning på plats, eller om detta måste tas med.

3.4

Medaljsittningen

Det har varit problem att hitta datum där personal kan hyras på Uthgård. Det har även
utretts om sittningen går att hålla på nation, men det finns inga möjligheter för det.
Efter intern diskussion kan styrelsemedlemmar som inte får medalj under tillfället agera personal, samt även möjligtvis klubb- skrubbverkare.
Preliminärt datum för sittningen är den 16:e december, med 9:onde som reservdatum.
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Övriga frågor

• Studiesocialt ansvarig informerar om event som skrubbverket kommer hålla under hösten.
• Stormötesprotokollet är färdigjusterat och publiceras efter mötet.
Mötet avslutas: 12:55

Upprättat av: Lukas Lindén Thöming (Sekreterare)
Justerat av: Jonas Teglund (justerare).

