
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2019-02-19

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
(Studier̊adsordförande)

Även närvarande: Linnea Gunnarsson

Mötet öppnas: 12:06

1 Val av justerare

• Liv Cederin väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Ordförande:
Haft kontakt med andra sektioner ang̊aende sektionstorsdagen under mottagningen. Leonora
har huvudansvar fr̊an IT.
Uppstartsmöte: 2019-02-25 p̊a lunchen.

• Vice ordförande:
Publicerat Syjuntaevent.
B̊at-tävlingen avslutad samt hittat vinnare.
UTNs valberedning för rekrytering till UTN-personer.

• Sekreterare:

• Sportchef :
Möte med andra sportchefer inför ÅM.
Arrangerat fotboll. D̊alig uppslutning tyvärr. Kan bero p̊a sportlov.
Event för klättring. Anmälan stänger 2019-02-23 16:00.

• Grafiskt ansvarig:
Skissat p̊a tröjor och byxor till styrelsen.
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• Informationsansvarig:
Justerat formatet p̊a skärmen.

• Kassör:
Fixat med kort för sektionen.

• Klubbmästare:
Arrangerat ”I F***ing Quit”. Lyckat event förutom lite problem med mikrofonen samt
Planerat inför semmelsittning.

• Studier̊adsordförande:
Bokat om datum för studier̊ad. Tidigare 2019-04-04. Nu 2019-03-17

4 Dagordning

4.1 Meddelande fr̊an PR

Ang̊aende personer som lägger upp reklam i ”IT åk 1-5̈-gruppen.
Styrelsen beslutar
Att vi sätter upp regler i gruppen och att det f̊ar g̊a via Linnea om företag vill göra reklam.

4.2 Examenssittning + halvtidssittning

Leonora har pratat med Petter Jerndal i IT1 som hjälper till att ha huvudansvaret för halv-
tidssittningen.

4.3 Studiesocialt ansvarig - vem har denna roll i styrelsen?

Linus och Sofia representerar IT-sektionens styrelse.

4.4 Styrelsesittning

Bestämd utklädnad: Vit T-shirt med ritad sporttröjamed nummer och namn. IT p̊a bröstet.

4.5 Info om städning i skrubben

H̊all det städat för annars tömmer inte städarna soptunnan med mera.

4.6 Pengar fr̊an Daesquen

Joel kollar och meddelar. Ekonomimöte mellan KM och Joel när deras konto har öppnats.

4.7 Beställning merch

Tar betalt innan vi beställer.
Därefter skickar vi iväg beställningen.
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4.8 Syjunta

När: 2019-02-21 16:00.
Pizza beställning: 17:30.
Skrubben är öppen s̊a om n̊agon vill köpa snacks eller liknanade s̊a kan de göra det där.

5 Övriga fr̊agor

• IT-koppar
Om man tappar bort eller tar sönder sin IT-kopp betalar man fullpris för en ny.

• L̊as till skrubb-skrubb samt till TVn.
Kolla med vaktmästarna ang̊aende hur vi ska g̊a tillväga för att fästa ett l̊as för dörren och
TVn.

6 Sammanfattning

6.1 Viktiga datum

2019-02-21: Syjunta.
2019-02-25: Uppstartsmöte för planeringen inför sektionstorsdagen.
2019-03-17: Studier̊ad.

6.2 Inom en vecka

Sätta datum och börja planera för halvtidssittningen.
Gör en skrubbenbeställning.

Mötet avslutas: 13:10

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


