Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-01-29

Styrelsens medlemmar: Ulrika Bremberg (Ordförande), Liv Cederin (Vice Ordförande),
Fredrik Yngve (Sekreterare), Leonora Stiernborg (Sportchef), Sofia Johansson
(Grafiskt ansvarig), Linus Shoravi (Informationsansvarig), Joel Waldenbäck (Kassör),
Niklas Sundqvist (Klubbmästare), August Bredberg (Klubbmästare), Ida Hagman
(Studierådsordförande)
Frånvarande: Liv Cederin, Niklas Sundqvist
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• August Bredberg väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande:
Hittat vinnare för balbiljetterna.
Haft möte med Lars-Åke tillsammans med Leonora och Liv. Mer info senare under mötet.
Lokaliserat soprummet. Mellan utgångarna på hus 2.
Skapat dokument med viktiga datum. Ligger i Styrelse 2019s Google Drive.
Samtalat med Q+ och PR. De kommer på mötet 2019-02-12 istället för 2019-02-05.
Samtalat med Kajsa angående eventkalendern. Endast klubbmästare och ordförande har
tillgång till denna, dock får de andra tillgång att se kalendern.
Tagit fram info om IT-sektionens ålder. Startades 1995 så 2019 fyller IT-sektionen 24 år.
• Vice ordförande:
• Sekreterare:
Skapat dokument för skrubbenbeställningar.
Bestämt datum för ovveutdelning. 2019-01-30.
• Sportchef :
Kontaktat lokaler för att organisera tennis, boxning och klättring. Väntar på svar.
Söndagsfotbollen börjar nu på söndag 2019-02-03.
Varannan onsdag har det bokats hall för att arrangera lite olika sporter.
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• Grafiskt ansvarig:
Designat märke för ”I Fucking QuIT”.
• Informationsansvarig:
Uppdaterat mailadresser så de har rätt namn samt att själva mailen går till rätt person.
Tagit kontroll över skärmen och Raspberry PI.
Sett över hemsidan.

• Kassör:
Löst biljetter till balen.
Varit i kontakt med banken ang klubbmästarnas bankkonto.
• Klubbmästare:
Beställt märke för pubrunda men det kommer tyvärr troligtvis inte för då Kina firar nyår.
• Studierådsordförande:
Har utsett klassrepresentanter för åk 1-3. Åk 4 återstår.
Satt datum för studieråd, klassråd och studiefika. Bokat salar för dessa. Studiefika i klassrum
1212 och studieråd i sal 1211.
Satt studierådet den 4 april. Förslag på att kanske bjuda på mat istället för fika till de som
kommer för att få folk att komma.

4
4.1

Dagordning
Sammanfattning av möte med Lars-Åke

• Hjälper till att finansiera det som riktar sig till alla sektionens medlemmar.
• Kommande planerad finansiering:
Reccetröjor
Märken till t.ex kursutvärdering.

• Det vi ska hjälpa Lars-Åke med:
Rekrytera ny PR-amanuens.
Alumnkvällar
Sportevenemang med mera.
• Alla fakturor som ska gå till Lars-Åke ska gå via Fagersta.

4.2

IT-merch

Uppmärksamma beställningar via Instagram, Facebook med mera.
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4.3
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Kommande styrelserelaterade event

• Sektionsuppstart
• Fotografering 2019-01-31. Klädsel: Svarta tröjor och ovve.
• Skifte.
• Teambuilding 2019-02-12.

4.4

Skrubbenbeställning

Beställning sker vecka 6 och därefter ca 1 gång i månaden.

4.5

Instagramidé från utbytesstudent i 4an

Marknadsföra utomlandsstudier.

4.6

Tävling för flotte till forsränningen

Vinnarna ska vara utsedda 2019-02-11.
T.ex. Båtbyggarkväll.

4.7

EDA

Nu är det bokat 2019-09-27 till 2019-09-28.
Boka nya datum 2019-09-20 till 2019-09-21.

4.8

KM-ekonomi

Ett extrakort kostar 300 SEK som är kopplat till IT-sektionses bankkonto.
För ett eget konto kostar det 1 100 SEK om året. Kolla med Lars-Åke för finansiering av
klubbmästarnas konto.

4.9

Nästa möte

Nästa möte sker 2019-02-05.
Mötet avslutas: 13:10

Protokollet är justerat av Ulrika Bremberg (ordförande), Fredrik Yngve (sekreterare)
samt August Bredberg (justerare).

