Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-02-12

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: Caroline Algvere, Linnéa Gunnarson
Mötet öppnas: 12:11

1

Val av justerare

• Linus Shoravi väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande: Sett till att de som anmält har fått access till skrubben. Skickat förslag till
FUM.
• Vice ordförande: Kontakt med UTNs internationella utskott.
• Sekreterare:
• Sportchef : Bokat in klättring 3e mars.
• Grafiskt ansvarig: Retuscherat bilderna från fotograferingen.
• Informationsansvarig: Fått igång TV:n i skrubben.
• Kassör: Fått brev från Nordea angående konto.
• Klubbmästare: Fått OK från Lars-Åke att köpa mic och högtalare.
• Studierådsordförande: Deltagit på programråd.
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Dagordning
PR-amanuens

• Presentation
Sköter event och är företagskontakt för IT-sektionen. Deltar även på event för att marknadsföra IT-sektionen.
Största event: IT/DV-dagarna.

• IT/DV-dagarna

4.2

Q+

• Presentation
Hjälper intuitionen samt sitter med i Jämställdhetsrådet.
Lika villkorsgruppenriktar sig till underrepresenterade grupper.
• Inspirationsdagen
Bjuder hit alla som tillhör underrepresenterade grupper och som har sökt IT eller DV som
1a, 2a eller 3e-val. Det är en heldag med presentationer och föreläsningar. I år är datumet
satt till 2019-05-17 Det vore bra om någon/några kan komma och presentera styrelsen. Samt
dela inlägg i alla kanaler. Om det blir av med en sittning på kvällen så kommer den att hållas
på Uthgård.

4.3

Examenssittning + Halvtidssittning

• Besluta om 2 ansvariga för respektive event.
Halvtidssittning: Leonora Stiernborg, samt att Leonora hör om det finns någon som kan hjälpa
till.
Examensittningen: Fredrik Yngve, Joel Waldenbäck.
• Diskutera datum och upplägg- ansvariga ombeds börja planera och ta med förslag till nästa
möte.

4.4

Teambuilding

Prel nästa vecka.

4.5

Syjunta (event+vilka vill hålla i?)

2019-02-21 inbokat sal:1212.
Liv publicerar event.
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4.6 Hjälpa IT-sektionen med pengar till de som hjälper till på Inspirationsdagen
Styrelsen beslutar: Att vi hjälper till med ekonomiskt stöd till mat för de som hjälper till på
Inspirationsdagen.

4.7

Axfoodkort

Kan vi använda Axfoodkort med annan sektion? Svar: Ja, så länge de betalar med eget kort
och inte tar det på faktura.

4.8

Sångboken

Ulrika meddelar att vi vill ha kvar IT-marschen i sångboken.
Mötet avslutas: 13:13

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

