
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2016-02-09

Styrelsens medlemmar: Mikaela Eriksson (Ordförande), Anna Normark (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Christopher Ekfeldt (Sportchef), Andreas Olofsson (Grafiskt ansvarig),
Desirée Björkman (Informationsansvarig), Elsa Rick (Kassör), Sara Gustavsson (Klubbmästare),
Melker Forssell (Studier̊adsordförande)

Mötet öppnas: 12:07

1 Val av justerare

• Desirée väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Cristopher: Har h̊allit i IT-sporten där deltagare skadade sig och sektionen inte har bandage
och liknande. Mer om det under punkten om IT-sporten inköp.

• Desirée: Har undersökt v̊ara avtal för hemsidan och domäner.

• Elsa: Har betalat fakturor och fortsatt med processen för att f̊a tillg̊ang till kontona. Har
ocks̊a p̊abörjat undersökning om byte av bank.

• Melker: Har talat med Lars-Åke om hur sektionen ska öka deltagandet vid kursvärdering.

• Andreas: Har f̊att tillg̊ang till Grafiskt-ansvarig arkivet. Ska efter mötet välja bilder p̊a
styrelsen för hemsidan.

• Mikaela: Har talat med studenter som g̊ar bas̊aret och gjort reklam för IT-programmet. Ska
ha möte senare idag med UTNs ordförande Malin.

• Sara: Har fortsatt med arbetet kring semmelfesten och p̊abörjat planering inför pubrundan
som preliminärt h̊alls 3/3.

• Anna: Har varit p̊a möte med Desirée om hemsidan och möte med internationella utskottet
ang̊aende ett event. Var med Mikaela p̊a besök hos bas̊ars-studenter och gjort reklam för
IT-sektionen.

3 Möte för verksamhetsplan

• Styrelsen kommer h̊alla ett möte ang̊aende årets verksamhetsplan. Datum ska tas fram under
veckan.
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4 IT-Sektionens medlemsregister

• Efter Anna och Desirées möte kom de fram till att medlemsregistret m̊aste uppdateras. Hur
detta ska göras är än s̊a länge ej bestämt.

5 Utbytesevent

• Anna har varit p̊a möte med Internationella Utskottet p̊a UTN där det diskuterades ang̊aende
ett event med mässa, information och träff med studenter som varit p̊a utlandsstudier. UTN
har fr̊agat om IT-Sektionen är villiga att bidra till en budget. Vi kommer att kontakta Lars-
Åke för att se om han är intresserad av att sponsra men Sektionen kommer inte bidra med
budget till detta.

6 Sportinköp

• Styrelsen kommer att köpa in ett förstahjälpenkit till IT-Sporten efter att skador uppst̊att
p̊a det senaste eventet.

7 Utvärderingstävling

• Melker har funderat p̊a hur vi ska motivera medlemmarna att kursvärdera. Han har talat
med Lars-Åke om en eventuell tävling i kursvärdering. Styrelsen kommer försöka ta fram en
tävling mellan sektionens klasser.

8 Forsränningen

• Mikaela har blivit kontaktad av forsränningen ang̊aende om IT-Sektionen vill marknadsföra
sig under forsfestivalen. Styrelsen anser att vi ej tjänar n̊agot p̊a detta och är ej intresserade.

9 Storstädning av Skrubben

• Styrelsen kommer anordna en städdag, troligtvis en helgdag, d̊a skrubben ska städas noggrant.
Förslag p̊a förbättringar i skrubben fr̊an medlemmarna uppskattas.

10 Övrigt

• Hjälp vid förhinder: Anna kommenterar att om n̊agon har ett möte som man verkligen ej kan
g̊a p̊a och ber styrelsen om hjälp s̊a ska alla svara vare sig man kan eller inte.

• Teambuilding: Teambuildingen kommer att best̊a av en hemma hos-runda. Anna berättar
om upplägget för kvällen.
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• Lapptäcke av T-shirts: En student i IT3 har föreslagit att ett lapptäcke ska sys av alla
reccetröjor som sektionen har i förvaring. Rebecca kommer bli ombedd att göra detta d̊a hon
visat intresse för detta.

• Information till hemsidan: Desirée kommer att försöka f̊a in förslag p̊a information som kan
finnas p̊a sektionens hemsida.

• Möte med UTN: Mikaela ska ha ett möte med UTNs ordförande Malin. Punkter att ta upp
med henne diskuteras.

Mötet avslutas: 12:33

Mikaela Eriksson, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Desirée Björkman, justerare

Signatur


