
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2019-11-12

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)

Fr̊anvarande: Liv Cederin, Leonora Stiernborg

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Joel Waldenbäck väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Ordförande: Deltagit vid diverse möten.

• Vice ordförande: -

• Sekreterare: -

• Sportchef : -

• Grafiskt ansvarig: Klippt och publicerat filmen för valfläsket.

• Informationsansvarig: -

• Kassör: Deltagit vid möte med UTNs studiesociala utskott.

• Klubbmästare: Deltagit vid planeringsmöte inför Daesquen.

• Studier̊adsordförande: -
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4 Dagordning

4.1 Stormöte

Inför stormötet är det en del som behöver att fixas och därför behöver vissa arbetsomr̊aden
fördelas ut bland styrelsemedlemmarna.

Styrelsen beslutar:
Att Linus har hand om pizzabeställningen.
Att Fredrik skriver om stadgeändringar.
Att Sofia har hand om märken och affischer.
Att Ulrika har hand om utskick av handlingar och dagordning.
Att Joel kontaktar föreg̊aende års revisorer för att de ska kunna g̊a igenom ekonomi s̊a att
de tidigare styrelserna f̊ar ansvarsfrihet.

4.2 Värdegrund

Det är viktigt att IT-Sektionen har en värdegrund att som säger vad sektionen st̊ar för som
alla kan vända sig till vid sv̊ara beslut.

Styrelsen beslutar:
Att vi skriver med det i kommande styrelses verksamhetsplan att de ska ta fram en värdegrund.

4.3 Halvtidssittning

Halvtidssittningen som gick av stapeln tidigare i år för de studenter som hade studerat 2.5
år vid IT programmet var en stor succé och styrelsen anser att det ska bli en tradition. För
att den inte ska arrangeras lika sent som förra året anser vi att n̊agra i nuvarande styrelsen
har hand om sittningen d̊a det tar en stund att komma in i en ny styrelse och sittningen ska
försöka h̊allas s̊a nära nẙar som möjligt.

Styrelsen beslutar:
Att Fredrik och August har hand om nästa års halvtidssittning.

4.4 Kaffet i skrubben

D̊a det p̊a senaste tiden har varit m̊anga som använder sig av pappkoppar istället för sina
IT-koppar för att ta kaffe fr̊an skrubben samt att ett flertal tar med sig en termos och fyller
upp den anser styrelsen att vi ska strama åt reglerna kring kaffet i skrubben. Det kaffet är
endast till för IT-Sektionens medlemmar och d̊a anser vi att de f̊ar köpa en kopp för att sedan
f̊a obegränsat med kaffe i skrubben.

Styrelsen beslutar:
Att det inte längre säljs kaffe i skrubben utan kaffet f̊ar endast konsumeras med IT-koppen
som köps genom att swisha skrubben 100 SEK.
Att om en kopp g̊ar sönder s̊a f̊ar ägaren köpa en ny kopp till fullpris.
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4.5 IT-merch

Nu har vi mottagit leveransen av IT-merchen som vi beställde tidigare i höst. Smidigaste
sätttet att sälja dem är att göra som när vi säljer overaller. Det vill säga att n̊agra fr̊an
styrelsen sitter i ett klassrum under lunchen s̊a kan medlemmar komma och köpa tröjorna.

Styrelsen beslutar:
Att vi sitter i klassrum 1212 p̊a ITC mellan 12:15 och 13:15 under torsdagen 2019-11-14.

Mötet avslutas: 13:18

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


