Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-03-12

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: Filip Åslin
Mötet öppnas: 12:16

1

Val av justerare

• August Bredberg väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande:
• Vice ordförande: Haft intervjuer med UTNs valberedning.
• Sekreterare:
• Sportchef : ÅM gick bra.
Har skickat ut intresseanmälan för att se hur många som var intresserade av halvtidssittningen.
Antal intresserade: ca 30 personer.
Preliminärt datum: 2019-04-11.
Efter TentaP kommer vi att dela på evenemangen med DV. Så IT och DV kommer att träna
fotboll med mera tillsammans.
• Grafiskt ansvarig: Skrivit ut affisch för X-IT.
• Informationsansvarig:
• Kassör: KVs ekonomi är klar.
Joel beställer ett kort till KVs konto.
Joel har hand om kortet till sektionens konto till vi har lås på skrubb-skrubben.
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• Klubbmästare: Uppstartsmöte för kräftskivan.
Kommer att gå av stapeln den andra onsdagen av mottagningen.
Haft möte inför cykelsittningen.
• Studierådsordförande: Studiefika imorgon 2019-03-13.

4
4.1

Dagordning
Mottagningen 2019 (möte med Fadderkå-Filip)

Vad ska sektionen anordna under mottagningen?
Tänka på saker som styrelsen ska göra.
Förra året var det:
Reccetröjor och så, samt smålandssittningen på kvällen under måndagen.
Lunch på onsdagen.
Faddersök: 12-21 april.
Filip vill ha 1-2 från styrelsen som hjälper till att ta fram faddrar och huvudfaddrar.
6 huvudfaddrar.
Hålla bra kontakt mellan styrelsen, huvudfaddrarna och Filip. Så att alla vet vad och vart
saker sker.
Under mottagningen, bara styrelsen har access till skrubben efter kl 18 för att folk inte
ska dricka i skrubben.
För att bli fadder behöver man gå på första fadderutbildningen.
2019-05-21(obligatorisk) samt 2019-08-25.
Styrelsen beslutar:
Att Liv Cederin och August Bredberg hjälper Filip med urval av ansökningarna.

4.2

Studiesocialtråd 28/3 (välja representant)

2019-03-25 kl 17:30
TB på nationspub.

4.3

Kontakta Akademiska Hus ang. lås på dörren.

Linus skriver till Akademiska Hus.
Mötet avslutas: 13:09
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Protokollet är justerat av Ulrika Bremberg (ordförande), Fredrik Yngve (sekreterare)
samt August Bredberg (justerare).

