Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-02-05

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)
Även närvarande: Agnes Abrahamsson, Filip Åslin
Mötet öppnas: 12:13

1

Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande:
Pratat med Lars-Åke ang datum för EDA. Datum är nu 2019-09-20 till 2019-09-21.
Stängt länken för beställning av merch.
Möte med TD-mottagningen ang förväntningar.
Deltagit på ordföranderåd.
• Vice ordförande:
Pratat med internationellt ansvarig från K-sektion ang att arrangera en typ av .
Möte med internationellt utskott imorgon.
Pratat med föregående Vice ordförande.
• Sekreterare:
Lagt beställning till skrubben. Kommer 2019-02-06 mellan 08:00-11:00.
Delat ut ovvarna. Några få kvar att dela ut.
• Sportchef :
Första fotbollsträningen. Ca 10 personer närvarade vilket är en godkänd uppslutning.
Den 13e och 27e kommer det ske innebandyträningar inför ÅM.
• Grafiskt ansvarig:
Retuscherat en av gruppbilderna.
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• Informationsansvarig:
Jobbat vidare på skärmen, kan nu hämta hem väder.
• Kassör:
Deltagit på sektionsuppstart. Konverserat med andra kassörer där det upptäcktes att nästan
alla använder olika bokföringsprogram där de kom överens att de ska skaffa samma som UTN
så de kan hjälpa varandra.
Har även som mål att skapa en mall för bokföring, dels för nuvarande men även för kommande
kassörer.
Fått brev från Nordea om vad som behövs för att få företagspaketet.
Vidarebefordra fakturor till kassor@it.sektionen.se
• Klubbmästare:
Troligtvis kommer märkena till pubrundan hinna komma.
Kan vara så att märkena till sittningen inte hinna komma.

• Studierådsordförande:
Tagit fram klassrepresentanter för ÅK 1, ÅK 2, ÅK 3.
Deltagit på utbildningsutkottets uppstartsmöte. Där det togs upp:
Kursutvärderingsbattle i mars.
Att tidigare kursutvärderingar ska bli mer tillgängliga för studenter.
Nästa möte 6e mars med utbildningsutskottet.

4
4.1

Dagordning
Klubbverkets konto

Styrelsen bestlutar:
Att det ska betalas 1 100 SEK för att klubbverket ska ha sitt egna konto.

4.2

SVP UTNs strategiska verksamhetsplan (Agnes och Filip)

Ta fram ideér vad vi vill att UTN ska göra.
Inga projekt under 2 år.
Förslag till Agnes och Filip innan lördag.

4.3

Senaste tiden

• Sektionsuppstart Dålig koll på olika roller. inte så strukturerat. Stel stämning.
• Ordföranderåd IT-sektionen har postfack på UTHgård.
• Möte med TD
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4.4
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UTN

UTNs strategiska verksamhetsplan (sammanfatta synpunkter till Agnes)
Studiesociala utskottet
2019-02-11
GDPR-utbildning (anmälan)
2019-02-19 kl 17:30. Kommer ta ca 1.5 h. Bjuds på fika.

4.5

Merch

IT-merch beställning
Sofia sköter beställning, ingen stress.
Styrelsemerch
Styrelsen beslutar:
Att styrelseutstyrseln innehåller både hoodie och byxor.
Att Sofia designar utstyrseln.

4.6

Fotografering (follow up + marknadsföra oss som styrelse)

Liv lägger upp fler bilder från fotograferingen på styrelsens Google Drive.
Styrelsen beslutar:
Att vi ska tacka Anton med en fin liten present tex blommor och choklad eller liknande.

4.7

Tävling för flotte till forsränningen

Styrelsen beslutar:
Att det ska hållas en tävling för att vinna en plats till forsränningen.

4.8

Examenssittning + halvtidssittningen (datum som funkar + ansvariga)

Styrelsen beslutar:
Att denna punkt skjuts upp till nästa möte.

4.9

Team-building

Teambuilding äger rum 2019-02-12.

4.10

Nästa möte (PR och Q+)

PR och Q+ deltar på mötet som äger rum 2019-02-12.
Mötet avslutas: 13:10
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Protokollet är justerat av Ulrika Bremberg (ordförande), Fredrik Yngve (sekreterare)
samt Joel Waldenbäck (justerare).

