
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2019-10-08

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
(Studier̊adsordförande)

Även närvarande: Agnes Abrahamsson, Niklas Sundqvist, Martin Dannelind, Filip Åslin

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Ordförande: -

• Vice ordförande: -

• Sekreterare: -

• Sportchef :
Bokat hallar för innebandyträningar under hösten.

• Grafiskt ansvarig:
Beställt märken för Finlandssittningen samt slacker-märket.
Retuscherat bilderna fr̊an styrelsefotograferingen och publicerat p̊a hemsidan.

• Informationsansvarig: -

• Kassör:
Deltagit vid möte med UTNs Studiesociala utskott.

• Klubbmästare:
Deltagit vid planeringsmöte inför Daesquen(Finsittning som arrangeras årligen med andra
sektioner).

• Studier̊adsordförande:
Bokat sal inför periodens studiefika. Kommer att g̊a av stapeln 2019-10-22.
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4 Dagordning

4.1 Valberedningen

Valberedningen deltar p̊a mötet. Berättar hur deras tankar g̊ar kring hur ansökningsproccessen
till styrelsen skall se ut. Tanken är att anmälan öppnar 2019-11-07 och den stänger 2019-11-14.
Valberedningen kommer att h̊alla intervjuer med de som sökt löpande under tiden.

4.2 Stormöte

Diskussion kring om vi vill ändra n̊agot i stadgarna eller liknande. Punkt som tas upp är
att lägga till en paragraf för lika-villkors förtroendevald. Samt justeringar kring motionsstopp
och vad som händer om en styrelsemedlem hoppar av eller om en post inte blir vald vid ett
stormöte.

Styrelsen beslutar:
Att Fredrik Yngve kommer med förslag p̊a hur stadgarna kan ändras.
Att Sofia Johansson designar och beställer märke till stormötet.

4.3 Finlandssittning

För att sittningen ska flyta p̊a bra fördelar vi arbetsuppgifterna bland styrelsemedlemmarna.
Omr̊adena fördelas ut med hänsyn till vad varje styrelsemedlem har lust att göra.

Styrelsen beslutar:
Att Leonora, Ida, Ulrika har hand om välkomstspec och att fixa s̊angböcker till gästerna.
Att Linus fixar allt som har med mat att göra.
Att August och Martin har hand om lekarna som kommer att ske under kvällen.
Att Fredrik och Sofia har hand om inköp och pynt.
Att Joel har hand om PR för eventet samt att han har hand om anmälningsformuläret.
Att Liv har hand om att lösa släppbiljetter för gästerna.

Mötet avslutas: 13:15

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


