Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2018-04-17

Styrelsens medlemmar: Agnes Abrahamsson (Ordförande) Markus Johnson (Vice Ordförande),
Benjamin Angeria (Sekreterare), Filip Åslin (Sportchef), Martin Dannelind
(Grafiskt ansvarig), Filip Nystrand (Informationsansvarig), Pontus Eriksson (Kassör),
Mattias Bälter (Klubbmästare), Matilda Widlund (Klubbmästare), William Sandkvist
(Studierådsordförande)
Frånvarande: Benjamin Angeria, Markus Johnson
Mötet öppnas: 14:05

1

Val av justerare

• William Sandkvist väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande: Möte inför stormöte och planerat inför det. Agnes och Filip ska på möte imorgon.
• Vice ordförande:
• Sekreterare:
• Sportchef : Fixat inför Ångströmsmästerskapen.
• Grafiskt ansvarig: Börjat på kräftskivan-märket och affischen.
• Informationsansvarig:
• Kassör: Pratade med Melker angående fakturor - allt löser sig om företagen inte är sega.
• Klubbmästare: Instagramvecka, möten, netflix and chill gick bra, planerat inför cykelmiddag.
• Studierådsordförande: Varit på workshop förra veckan angående arbetslivserfarenhet. Idag
har han UTBU-möte. Programråd på torsdag.
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Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte, 2018-04-17

Dagordning
Bilder

Ny gruppbild valdes. Vi tar individuella bilder efter stormötet.

4.2

Ekonomi

Vänta med beställning till Skrubben. Pengar till stormötet finns.
IT- och DV-dagarna: Melker har pratat med de som vi köper mat av så vi kan betala senare.
Om företagen betalar sina fakturor innan de förfaller så kommer vi ha pengar i tid. Agnes har
haft kontakt med UTN så det finns ev. backup om det blir några fakturor som inte betalas i
tid av företagen.
Inför mottagningen läggs en buffert upp.

4.3

Stormötet

3:e maj lunch med styrelsen. Benjamin gör slides till mötet. Mat till mötet - pizza och ÖoBläsk.

4.4

Avslutning

Agnes vill bjuda på middag och lekar innan alla tar sommar. Bestäm datum alla kan; Agnes
förslag: 22 maj, 2 juni, 3 juni, 4 juni. Agnes skickar ut doodle om datum. Grillkväll med hela
programmet diskuteras mer på kommande möten.

4.5

Huvudfaddrar

8:e maj 15:15 väljer Martin, Filip.N och Agnes ut huvudfaddrar.
Mötet avslutas: 13:00

Protokollet är justerat av Agnes Abrahamsson (ordförande), Benjamin Angeria (sekreterare) samt William Sandkvist (justerare).

