
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2019-04-09

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)

Mötet öppnas: 12:13

1 Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 IT/DV

Kontakta Melker ang̊aende statistik fr̊an IT/DV-dagarna förra året.
Kolla med Lars-Åke s̊a att DV inte byter PR.amanuens precis innan IT/DV-dagarna nästa år.

Framtiden:
Vi kan hjälpa till med marknadsföring.

3.2 Info

Möte:
Detta möte genomförs utan lägesrapporter för att effektivisera mötet.

För styrelsen:
Viktiga saker publiceras i själva gruppen och inte i chatten.
Vi börjar jobba mer med deadlines.

3.3 Stormöte

• Mat
Styrelsen beslutar:
Att vi bjuder p̊a fika under mötet.
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• Event
Ulrika skapar event p̊a Facebook.
Ulrika skickar ut anmälan till stormötet.
KM gör reklam veckan innan. KM tar över sektionens Instagram mellan 22a april till valborg
för att marknadsföra posten.

Dryck-pong efter mötet.

• För-möte
Fr̊agestund i skrubben 2019-05-02.

• Att göra
Fredrik skapar förslag till stadgeändring för om det blir lika i rösträkning under stormöte/̊arsmöte.
Tar inspiration fr̊an UTNs stadgar.
Alla skriver klart sina postbeskrivningar till 2019-04-12!

3.4 Merch

Sofias design godkänns och Sofia beställer tröjorna enligt storlek som finns p̊a Google Drive.

3.5 Kvällsmöte

D̊a vi inte alltid hinner med alla punkter p̊a dagordningen under lunchmötena beslutas det
att vi vid vissa tillfällen även samlas p̊a kvällstid för att i lugn och ro kunna g̊a igenom och
diskutera allt som behövs.

3.6 FUM

FUM närvarar p̊a mötet efter p̊ask! Där ska vi diskutera åsikter inför nästa FUM.

3.7 Skrubbenpriser

Fredrik och Joel tar fram nya priser.

3.8 Övrigt

Nästa vecka är det inget möte för att det är p̊ask.

Mötet avslutas: 13:15

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


