Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2020-01-16

Styrelsens medlemmar: Hanna Dahl (Ordförande), Aishwarya Gupta (Vice Ordförande),
Viktor Ytterborn (Sekreterare), Joel Söder (Sportchef), Rasmus Kreku Hofvander
(Grafiskt ansvarig), Elsa Kidman (Informationsansvarig), Ludvig Westerholm (Kassör),
Martin Larsson (Klubbmästare), Ebba Löwgren (Klubbmästare), Kimiya Ata
(Studierådsordförande), Märta Haeggström (Studiesocialt Ansvarig)
Frånvarande: Mötet öppnas: 12:09

1

Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande: Planerat mycket för kommande arbete.
• Vice ordförande: Påbörjat arbete med att inkludera internationella studenter. Ska fixa
facebookgrupp inom kort.
• Sekreterare: Undersökt möjlighet att byta leverantör av mat till skrubben.
• Sportchef : Har börjat kolla med enkät vad folk vill åstadkomma inom sporten. Talat med
andra sportchefer och ordnat möte.
• Grafiskt ansvarig: Har gjort mockup till styrelsetröjor.
• Informationsansvarig: • Kassör: • Klubbmästare: Planerat vårterminens alla event.
• Studierådsordförande: -
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Dagordning
Fotografering

Diskussion gällande klädsel på fotografering och tillfälle det kan ske.
Styrelsen beslutar:
Att fotografering ska ske onsdag 29/1.

4.2

Insta-Takeover

Diskussion gällande övertagning av instagramkonto med mycket material som introducerar
de nya styrelsemedlemmarna. Vidare diskussion sker på senare mötestillfällen.

4.3

Möte med Lars-Åke

Diskussion gällande vilka kostnader som kan tillkomma under året. Punkter som är värda
att föra fram vid möte med Lars-Åke. Dokument har skapats i Google drive för att lägga in
eventuella kostnader under året som kan sponsras.

4.4

Möte med PR

Inormation om kommande möte med PR.

4.5

Möte med Q+ och UTN

Värdegrund och krishanteringplan är saker vi vill införa hos IT sektionen.
Styrelsen beslutar:
Att Arbetskväll framöver ska behandla dessa.

4.6

TB

Diskussion gällande vilka aktiviteter som kan hittas på vid kommande TB.
Förslag som togs fram:
Spelkväll med t.ex mariokart eller brädspel.
Laga mat och mys hos styrelsemedlem.

4.7

Tavlan utanför skrubben

Diskussion gällande vad som kan göras för att liva upp tavlan utanför skrubben.
Styrelsen beslutar:
Att köpa en ljusslinga att ha kring tavlan.
Att hålla innehållet på tavlan uppdaterad.
Att hålla en arbetskväll där vi planerar vad vi kan göra med tavlan.
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4.8
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IT-Slacker och IT-Alumn

Styrelsen beslutar:
Att Skapa en IT-Slacker på Facebook inom kort.

4.9

Examenssittning

Diskussion gällande att hålla i examenssittning och vilka som är sugna.
Styrelsen beslutar:
Att Sekreterare och ekonomiskt ansvarig enligt tradition ska hålla i evenemanget.

4.10

FUM

Styrelsen beslutar:
Att studesocialt ansvarig ska gå på FUM möten.
Att sekreterare agerar suppleant.

4.11

Engagemangstack

Diskussion gällande att annordna evenemang som tack till folk som har engagerat sig i sektionen under det gångna året.

4.12

IT 25 år

Kvick diskussion gällande vad som bör göras under IT sektionens 25 års jubileum. Inga direkta
beslut tas.
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Sammanfattning
Viktiga datum

Möte med Lars-Åke 28/1.
Möte med Q+ och PR 30/1.
Mötet avslutas: 12:55

Upprättat av: Viktor Ytterborn (Sekreterare)
Justerat av: Ebba Löwgren (Justerare).

