Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2019-10-18

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)
Frånvarande: Ulrika Bremberg
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Dagordning

3.1

Finlandssittning

På grund av tidsbrist samt att det kommer att vara svårt att arrangera lekar under sittningen
föreslår August och Martin att vi istället kör flygande sång så att det inte är någon specifik
som har hand om sången utan den går runt bland de som deltar på sittningen.
Styrelsen beslutar:
Att vi skippar spex och lekar under sittning utan vi kör bara sång.

3.2

Stormöte

Om lite mer än en månad är det stormöte och då ska en ny styrelse tillsättas och andra frågor
tas upp. Diskussion kring hur det har gått och om det är något vi vill ändra förs.
3.2.1

Studiesociala

Styrelsen känner att det är bäst att skriva in det studiesociala ansvaret på en post för att det
ska vara tydligt vilken post det är som har det ansvaret.
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3.2.2
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Masteransvarig

Precis som tidigare punkt anser styrelsen att en specifik post skall ha ansvaret så masterstudenterna har en tydlig person som de kan ha kontakt med samt att det ska bli lättare för
styrelsen att nå ut till dem.
3.2.3

Instagram

Diskussion kring hur marknadsföring av ansökan till styrelsen skall ske. Då vi når ut till flest
medlemmar via Instagram och Facebook är det mest rimligt att vi marknadsför via dessa
kanaler men även att vi marknadsför genom affischer.
Styrelsen beslutar:
Att alla i styrelsen presenterar sin post via ett antal frågor på instagram.
Att vi publicerar ett evenemang för stormötet på Facebook.

3.3

Avslutningsmiddag + ev TB

För att avsluta verksamhetsåret skulle det vara trevligt att ha en avslutningsmiddag med
styrelsen.
Styrelsen beslutar:
Att preliminärboka 2019-12-17 för styrelseavslutning.

3.4

Video till Valfläsk

Förra året var det en succé när de skapade en taggningsfilm inför valfläsket(utfrågning av
styrelsen). Vi känner att det hade varit kul att skapa en tradition utav detta.
Styrelsen beslutar:
Att alla medlemmar funderar på förslag till film vi skulle kunna skapa inför valfläsket.
Mötet avslutas: 13:15

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

