Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-10-01

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),
Martin Larsson (Klubbmästare), August Bredberg (Klubbmästare), Ida Hagman
(Studierådsordförande)
Mötet öppnas: 12:14

1

Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande: • Vice ordförande: • Sekreterare:
Publicerat Facebookevent för syjuntan.
Publicerat beställningsenkät för overaller.
• Sportchef :
Arrangerat Ångströmsmästerskapen i volleyboll. Planerat inför FITQK.
• Grafiskt ansvarig: • Informationsansvarig:
Kontaktat amanuenser inför amanuenskvällen.
• Kassör:
Fixat pappersarbete för sektionens ekonomi.
• Klubbmästare:
Tillsatt ett nytt klubbverk.
Deltagit vid sittningsmöten med andra sektioner.
• Studierådsordförande: -
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4.1

Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte, 2019-10-01

Dagordning
Sektionshoroskop

Techna vill att vi skriver ett horoskop kring vad som kommer hända inom sektionen de kommande månaderna. Detta kommer sedan att publiceras i Techna som är UTNs tidning.
Styrelsen beslutar:
Att Martin Larsson skriver horoskopet till 2019-10-04.

4.2

Utvärdering av EDA

Styrelsen är väldigt nöjd med utförandet av EDA. Utifrån den information vi har fått var det
väldigt uppskattat. Men vi känner ändå att vi vill få in anonyma åsikter så vi kan se vad som
kan förbättras till nästa år.
Styrelsen beslutar:
Att Joel Waldenbäck publicerar en enkät så att ettorna kan utvärdera eventet.

4.3

Finlandssittning

Eftersom sittning som IT-Sektionen arrangerar för en Sektionen vid Tampere University går
av stapeln på en onsdag hade det varit kul om alla kunde gå ut på Norrlands när sittningen
är slut. Vi försöker fixa så att de kan komma in på Norrlands släpp.
Styrelsen beslutar:
Att Ulrika Bremberg hör av sig till gästerna från Finland för att se hur många som har lust
att gå ut efter sittningen samt att hon kontaktar Norrlands för lista.
Mötet avslutas: 13:14

Upprättat av: Fredrik Yngve (Sekreterare)
Justerat av: Joel Waldenbäck (justerare).

