
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2015-09-22

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 (Studier̊adsordförande)

Fr̊anvarande: Adam Woods

Mötet öppnas: 12:08

1 Val av justerare

• Karolina väljs till justerare

2 Lägesrapport

• Mikaela: Har varit med p̊a, och anordnat Eda för de nya studenterna.

• Tim: Har anordnat en fotbollsmatch som h̊alls ikväll 22/9 mot K-sektionen och bokat buss
till Paintball.

• Filip: Har tagit fram en intresseanmälan för overaller.

• Anna: Har varit p̊a möten ang. Dasquen, damsittning, kräftskivan och har kontaktat nationer
för b̊ade dasquen och pubrundan.

• Karolin: Har ordnat s̊a alla kan handla p̊a axfood p̊a faktura om man visar legitimation.

• Karolina: Har varit p̊a möte med ansvariga för IOOPM-kursen.

• Andreas: Har varit med och anordnat Eda.

3 Pubrunda

• Anna kommer inte att ha möjlighet att starta pubrundan s̊a därför delas detta ansvar ut till
övriga i styrelsen som kommer att delta.

4 Dasquen

• Kommer h̊allas p̊a Norrlands nation den 27/11. Den kommer h̊allas med IT-, DV-, H- och
E-sektionerna. Planer finns även p̊a att bjuda in Farmacevtiska fakulteten.
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5 Damsittning

• Planeras att h̊allas 6/11 tillsammans med K-, och DV-sektionerna. Detta är dagen efter
UTNARM. Anna ska se om DV godkänner att vi tar ett annat datum och att K-sektionen
d̊a f̊ar vara med om det g̊ar. Datumet vi vill ha istället 13/11 eller 14/11.

6 UTNs kräftskivemöte

• Anna och Andreas har varit p̊a möte ang̊aende kräftskiva med UTN och övriga klubbmästare.
Mötet hade betydligt lugnare stämmning än vad som framgick i tidigare kommunikation.
Diskussion fördes om vad som var okej och inte okej. N̊agra punkter togs upp som viktiga
förändringar inför nästa år, bl.a. att det ska finnas bordsplacering, byta namn p̊a sittningen,
och förbjuda glasflaskor för att uppmuntra till att undvika starksprit.

7 Övrigt

• Fotografering: Styrelsen planerar att ta nya bilder p̊a alla styrelsemedlemmar.

• Styrelsen kommer bidra med 3000 kr till paintball, detta kombinerat med bidra fr̊an progra-
mansvarig (3000 kr) gör att vi kan täcka hela kostanden av bussen.

• Sektionsengegemang: 29/9 h̊alls en uppstartskväll p̊a Uthg̊ard för de som är engegerade i
sektionerna (huvudsakligen styrelsen).

• Färgning av tröjor: Styrelsetröjorna som köptes fick fel färg och styrelsen ska nu försöka färga
om tröjorna s̊a de matchar sektionens färg (vinröd).

• Skifte: Skifte för 2013 års styrelse ska försöka h̊allas tillsammans med 2015 års styrelseskifte.
Styrelsen ska försöka introducera traditionen att den avg̊aende styrelsen ska h̊alla i skifte för
kommande styrelse.

• Samarbete inom styrelsen: Styrelsen har haft lite bristande kommunikation vid tillfällen d̊a
n̊agon inte kunnat g̊a p̊a ett möte. Vi ska anstränga oss för att bättre kunna samarbeta d̊a
n̊agon har sv̊art att närvara p̊a möten.

• Stormöte: H-sektionen undrar om IT är intresserade att ha orförandeutbyte p̊a vardera
stomöte. Andreas har kontakt med andra sektioner för att planera utbyte. Styrelsen ska
försöka byta tid p̊a stormötet s̊a att det börjar kl 15.00 istället för 17.00 eftersom mötet
brukar h̊alla p̊a sent in p̊a kvällen.

Mötet avslutas: 13.04

Andreas Lelli, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur
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Karolina Nikamo, justerare

Signatur


