
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2019-05-30

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)

Fr̊anvarande: Ida Hagman

Mötet öppnas: 12:16

1 Val av justerare

• August Bredberg väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Ordförande: Deltagit p̊a konferens.

• Vice ordförande: -

• Sekreterare: Fixat kontrakt för högtalarna.

• Sportchef : Planerat inför sektionstorsdagen.

• Grafiskt ansvarig: -

• Informationsansvarig: Suttit med vid PR-amanuens intervjuer.

• Kassör: Mailat med Jobtop för att f̊a reda p̊a hur vi kan göra för att f̊a rätt färg.

• Klubbmästare: Överlämningsmöte med Martin.
Möte inför kräftskivan och Dasquen.

• Studier̊adsordförande: -

4 Dagordning

4.1 Vad händer nu?

Mottagningsprepp, sommaruppgift och höst-uppstart med fotografering har diskuterats.
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4.2 PR-amanuens

4.2.1 IT/DV-dagarna-grupp?

Grupper för ”Festansvariga” och företagskontakt inför nästa år diskuterades. Skjuter upp
beslutet.

4.3 Jubeleumsgrupp

IT-Sektionen fyller 25 år nästa år och d̊a tänker vi att det ska arrangeras en jubeleumsvecka.
Ansöker vi i tid kan vi f̊a bidrag fr̊an Per Wahluds Stiftelse.
Ska vi tillsätta en arbetsgrupp för detta? Beslutet skjuts upp.

4.4 Budget(andra sektioner)

Styrelsen beslutar:
Att vi skapar en verksamhetsplan och budget inför nästkommande styrelse s̊a att de vet vad
som kommer hända under året och s̊a att de vet hur ekonomin kommer se ut.

4.5 IT-samarbete med andra högskolor (Styrelser som träffas och kör ut-
byten)

Styrelsen beslutar:
Att Ulrika skickar mail till andra högskolors sektioner.

4.6 Skrubben

Idé: Månadens/veckans spel
Där vi har en konsol som man kan sl̊a highscore i.

Styrelsen beslutar:
Att vi slutar beställa in plastbestick.
Att vi slutar sälja kaffe i pappmugg.
Anledning: Bättre för miljön och folk betalar inte för det.

4.7 Sektionsavslutning

Styrelsen samlas kl 13:00 för att förbereda.

4.8 Styrelseavslutning

Styrelsen träffas kl 12 hos August, där vi grillar och har det trevligt.

Mötet avslutas: 13:30
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Protokollet är justerat av Ulrika Bremberg (ordförande), Fredrik Yngve (sekreterare)
samt August Bredberg (justerare).


