Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2015-05-12

Styrelsens medlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik Larsson (Grafiskt ansvarig), Adam
Woods (Informationsansvarig), Karolin Gjöthlén (Kassör), Anna Normark (Klubbmästare),
Karolina Nikamo (Studierådsordförande)
Frånvarande: Karolina Nikamo (Studierådsordförande)
Adjungeringar: Jeff Jonasson (FUM-Ledamot)
Mötet öppnas: 12:12

1

Val av justerare

• Karolin väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Andreas: Har varit på FUM och Inspirationsgasquen. Har också varit på stormöte.
• Tim: Har spelat fotboll i ÅM. Har talat med K, F och Q angående paintball.
• Anna: Har varit på möte för kräftskivan och varit på sektionens stormöte.
• Karolin: Har varit med på Inspirationsdagen, handlat till kiosken och varit på stormötet.
• Mikaela: Har varit på stormöte och talat om IT-sektionen på inspirationsdagen.
• Patrik: Har varit på stormötet och börjat jobba på reccetröjan.

3

FUM

• Åsiktsplan har röstats igenom som beskriver vad Kåren vill arbeta mot. Nästa års verksamhetsplan har röstats igenom och diskuterats, en lång diskussion fördes om hur UTN:s
sociala event påverkar kårens studiebevakning. Förslag om totalbudget röstades igenom.

4

Uppdatera stadgarna

• Adam ska leta reda på dokumentet med sektionens stadgar så vi kan redigera dessa.
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5
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Studieråd och Studiefika

• Ett studieråd ska anordnas innan tentaperioden börjar för att få medlemmarnas åsikter.
Studiefika ska också anordnas mot slutet av månaden.

6

Alkohol i skrubben

• Styrelsen ska vara mer strikta med att alkhol inte får drickas i sektionens lokaler. Mikaela
ska vara noggrann med att ta upp detta under fadderutbildningen.

7

Paintball

• Har beslutat med K, Q och F och bestämt att paintball kommer hållas i höst p.g.a. tidsbrist
denna termin.

8

Styrelsetröjor

• Mikaela har tagit fram förslag på hur en tröja skulle se ut. Designen diskuteras och Mikaela
ska ta fråga om en offert.

9

Övrigt

• Kräftskivan: Kräftskivan har tidigare fått kritik för att det blir väldigt stökigt med många
som blir fulla. I år kommer vi arbeta för att faddrar dricker mindre just under kräftskivan
för att vi ska få fortsätta ha kräftskiva kommande år.
• IT-merchandise: Styrelsen ska försöka ha en arbetsdag för att se vad för mechandise man kan
ta fram för sektionen och vad man vill ha. Samma arbetsdag ska användas för att diskutera
en design på en ny logga.
Mötet avslutas: 13:05

Andreas Lelli, ordförande

Filip Gölander, sekreterare
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