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Matilda Trodin väljs till justerare.

Dagordningen godkänns.
3.
Sara och Lisa berättar om utskott med personer från olika sektioner med lika
arbetsuppgifter, t.ex utskott för studierådsordförande, ekonomiråd, ordföranderåd.
UTN arbetar för att hjälpa oss i sektionen med diverse saker. Sara och Lisa hoppas
respektive personer i styrelsen kommer på råden. Sara och Lisa sitter på Uthgård och
jobbar heltid för oss studenter.
4.
 Matilda har haft första individuella mötet och gjort diverse administrativa saker.
 Andy har arbetat med appen och försökt uppdatera information. Han har även haft
kontakt om en utveckling av IT-appen. Andy ska arbeta med nyhetsbrevet.
 Adam V har förberett protokollet och ska ta kontakt med de sista som beställt
overaller.
 Bawer har gett pengar till depositionen inför semmelfesten och tittat över funktionen
Billogram.
 Lina har gjort klart affischen för Semmelfesten.
 Adam O har haft fotbollsträning och invigt konstgräsplanen. Succé. Behöver dock en
ny boll. Tisdagskvällarna kommer nu delas med K-sektionen för gemenskap
innebandy, tre veckor framåt. Ångströmsmästerskapen i innebandy på söndag behöver
mer människor fram till fredag. Adam O ska försöka få ihop ett lag.
 Linnar ska på utbildningskväll på Uthgård nu i veckan.
 Pouya har planerat overallsittning och bestämt datum för Semmelfesten och börjat
planera en pubrunda.
 Erik har blivit inbjuden och ska gå på diverse möten, t.ex arbetsutskott, internationella
utskottet.
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5.
Bawer ska införskaffa det nu i veckan.
6.
Den 7:e mars 19dk blir det av. Mer info kommer finnas på affisch och på hemsidan.
Biljettförsäljning ska påbörjas i slutet av februari.
7.
Förslag om fler mikrovågsugnar. Styrelsen anser att mikrovågsdensiteten är tillräcklig
i hus 1.
8.
Vi kommer få en ny timer till kaffemaskinen av en generös person i ettan.


UTN workshop den 4 mars, som delvis kommer handla om kommunikationen
mellan sektionerna och UTN, är aktuell nu när Semmelfesten har nytt datum. Den
är till för att diskutera hur vi arbetar och hur vi vill arbeta. 27 februari är deadline
för anmälning.
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