
Protokoll för IT-sektionens stormöte

2014-Maj-06

Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wen-
delin (Sekreterare), Adam Olevall (Sportchef), Karolina Vänglund (PR-chef), Andy Ishak (In-
formationsansvarig), Bawer Calli (Kassör), Pouya Ashraf (Klubbmästare), Linnar Billman (Stu-
dier̊adsordförande)

Även närvarande: UTN:s styrelse: Hanna Ohlin, Studievägledare: Elke Mangelsen

Mötet öppnas: 17:20

1 Fastställande av mötets behörighet

• Punkterna för mötet skickades ut i god förväg och det finns tillräckligt med personer närvarande.
Mötet godkänns som behörigt.

2 Val av mötesordförande samt vice mötesordförande

• Matilda Trodin väljs till mötesordförande och Erik Engervall till vice mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare

• Erik Engervall väljs tillfälligt till mötessekreterare och senare Adam Wendelin.

4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

• Jakob Sennerby och Love Lindström väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

5 Fastställande av röstlängd

• Röstlängden fastställs till 21.

• 17:43 Röstlängden korrigerades till 22.

• 18:20 Röstlängden uppdateras med en utbytt person.

6 Godkännande av föreg̊aende stormötesprotokoll

• Föreg̊aende stormötesprotokoll godkänns.
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7 Godkännande av mötets föredragningslista

• Föredragningslistan godkänns.

8 Information fr̊an utomst̊aende

• Studievägledare Elke Mangelsen.

– G̊ar bra att maila, men ännu bättre är att boka p̊a teknat.uu.se/boka. Kontor p̊a Å11210.
Studievägledare planerar uppropet och planerar att träffa Rek̊a och Fadderk̊a i slutet
av Maj. Det kommer mailas ut information kring repetition. Elke kommer även g̊a p̊a
klassrumsbesök för IT1-5.

• UTN Hanna Ohlin.

– Styrelsekontakt för IT/DV. Nu när UTN är en egen k̊ar finns det större möjligheter att
p̊averka.

9 Presentation av förlöpt verksamhet

• Styrelsen informerar om vad de jobbat med under det g̊angna verksamhets̊aret.

10 Diskussionsstund om förlöpt verksamhet

• Stormötet diskuterar om den förlöpta verksamheten.

11 Valärenden

• Val av IT-sektionens valberedning:

– Inga nya kandidater till valberedningen.

– Tre ledamöter vakantsätts.

• Val av UTN:s valberedning:

– Katja Lundqvist kandiderar till ledamot.

– Andreas Lelli kandiderar till suppleant.

– Katja Lundqvist väljs till ledamot.

– Andreas Lelli väljs till suppleant.

• Val av representanter till programr̊adet:

– Christoffer Jakobsson kandiderar till representant.

– Karolina Vänglund kandiderar till representant.

– Rebecca Oskarsson kandiderar till suppleant.
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– Cristoffer Jakobsson väljs till representant.

– Karolina Vänglund väljs till representant.

– Rebecca Oskarsson väljs till suppleant.

• Val av sportchef:

– Albin Sundqvist kandiderar till sportchef.

– Albin Sundqvist väljs till sportchef.

12 Fastställande av årsavgift

• Årsavgiften fastställs till att fortsätta vara 0 kr.

13 Föredragning av revisionsberättelse

• Revisionsberättelse finns för nuvarande ej.

14 Ansvarsfrihet av föreg̊aende styrelse

• Fr̊agan bordläggs till nästa stormöte p̊a grund av punkt 13.

15 Propositioner fr̊an styrelsen

1. Proposition om stadgeändring:

(a) Yrkande om att styrelseposten PR-chef officiellt byter namn till Marknadsföringsansvarig.

(b) Yrkande om att IT-sektionens stadgar kapitel 5 §1 ändras till ”Styrelsen best̊ar
av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, Mark-
nadsföringsansvarig, Studier̊adsordförande, Klubbmästare, Sportchef och Informa-
tionsansvarig.”

2. Proposition om engelsk ordlista:

(a) Styrelsen har föreslagit en engelsk ordlista med översättningar för styrelseposter som
ett frist̊aende dokument.

(b) Yrkande om att stormötet utser en person som har ansvar för att en s̊adan ordlista
tas fram och ska vara färdigställd innan verksamhets̊arets slut. Styrelsen föresl̊ar att
denne person är sektionens sekreterare Adam Wendelin, b̊ade p̊a grund av intresse
men även för att sekreterarposten i övrigt inte har s̊a m̊anga arbetsuppgifter.

• Proposition 1 del (b) godkänns av stormötet, med ändringen att marknadsföringsansvarig
byts ut mot grafisk ansvarig.

• Stormötet godkänner en arbetsgrupp med Farshid Besharati och Niclas Edenvin, som ska se
över och utvärdera IT-sektionens styrelseposters namn.

• Proposition 2 godkänns av stormötet.
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16 Motioner fr̊an medlemmar

• Val av ny ledamot till fullmäktige:

– Yrkande om att sektionen väljer Niclas Edenvin till ordinarie ledamot fr.o.m. fullmäktige
2014:3, 19 maj 2014.

– Yrkande om att i fallet d̊a en suppleant blir vald till ordinarie ledamot välja en ersättande
suppleant fr.o.m. fullmäktige 2014:3, 19 maj 2014.

– Niclas Edenvin väljs till ordinarie ledamot.

– Jeff Jonasson nomineras till suppleant och accepterar nomineringen.

– Jeff Jonasson väljs till suppleant.

17 Övriga fr̊agor

• Ny logga för IT-sektionen: Karolina presenterar förslag för en ny logga för IT-sektionen.
Stormötet diskuterar.

• Andreas Lelli berättar att Netlight kommer sponsra reccarna med datorväskor.

• Katja Lundqvist berättar om gasquen p̊a fredag.

• Sara Frisk uppmanar alla att kursutvärdera.

18 Deltagare

• IT13

– Karolina Vänglund, Adam Wendelin, Andy Ishak, Bawer Calli, Pouya Ashraf, Albin
Sundqvist, Jeff Jonasson, Rebecca Oskarsson, Mikaela Eriksson, Anna Normark, Linnar
Billman

• IT12

– Matilda Trodin, Erik Engervall

• IT11

– Katja Lundqvist, Andreas Lelli, Niclas Edenvin, Jakob Sennerby, Adam Olevall, Åke
Lagercrantz, Johan Carlquist

• IT10

– Farshid Besharati, Love Lindström

• IT09

– Sara Frisk
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Mötet avslutas: 19:52

Matilda Trodin, ordförande

Signatur

Adam Wendelin, sekreterare

Signatur

Jakob Sennerby, justerare

Signatur

Love Lindström, justerare

Signatur


