Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-04-02

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: August Bredberg
Mötet öppnas: 12:20

1

Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande: Publicerat evenemang för UU och UTN på Facebook. Samt börjat planera inför
stormötet.
• Vice ordförande: Möte med internationella utskottet. Planerat pub på torsdag(2019-04-04)
för utbytesstudenter.
• Sekreterare: Bokat lokal för examensstittningen.
• Sportchef : Arrangerat fotbollsträning med DV. 8 personer närvarade. Ordnat inför Lasergame och publicerat anmälan för eventet. Publicerat evenemang för halvtidssitting. Närvarat
på möte inför sektionstorsdagen.
• Grafiskt ansvarig: • Informationsansvarig: Kollat på kostnader för teamdrive, visade sig att det kostar ca 5000
kr/år. Har börjat kolla på andra lösningar. Justerat i sektionenes GDPR-policyn.
• Kassör: Hämta ut bankkort till KM. Räknat och fullföljt inventeringen.
• Klubbmästare: Arrangerat XIT. Publicerat evenemang för cykelsittningen. Planerat inför
Quiz-kvällen under IT/DV-dagarna.
• Studierådsordförande: -
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Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte, 2019-04-02

Dagordning
Med ingenjörsutbildningarna för framtiden

Resa 21-22 maj med övernattning för att diskutera och vidareutveckla Uppsala Universitets
ingenjörsutbildningar.
Se mail som Ulrika vidarebefordrar för med information om vad som kommer tas upp.

4.2

Postbeskrivningar

Håll en formell ton på postbeskrivningen så att de kan representera varje post och kan klubbas
igenom vid stormötet. Joel länkar en postbeskrivning som vi kan ta inspiration ifrån.

4.3

Merch

Styrelsemerch: Sofia gör ett utkast för hur tröja ska se ut. Helst till nästa vecka.
Sektionsmerch: Vi slopar det nuvarande sektionsmerchen och skapar en ny enhetlig. Diskuteras mer på nästa möte.

4.4

Sponsrådet

Ingen har koll på vad ”Sposrådet”är.
Mötet avslutas: 13:13

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

