
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2020-02-04

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
(Studier̊adsordförande), Märta Haeggström (Studiesocialt Ansvarig)

Fr̊anvarande:

Även närvarande: Henny Henriksson Larsson

Mötet öppnas: 11:50

1 Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Ordförande: -

• Vice ordförande: Försökt att ta kontakt med ansvarig för utbytesstudenter och internatio-
nella studenter.

• Sekreterare: Tagit reda p̊a bestämmelser för att välja FUM ledamöter genom kontakt med
UTN och genomläsning av stadgar. Planerat ovveutdelning. Tittat vidare p̊a att byta leve-
rantör av mat, osäker p̊a byte. Undersökt tidigare examensevenemang.

• Sportchef : Första träningen är bokad p̊a lördag. E-sektionen har hört av sig för sammarbete.
Har sett efter möjlighet att l̊ana utrustning. Undersöker ocks̊a datum till ÅM.

• Grafiskt ansvarig: Klar med tröjor. Ska dubbelkolla med Lars Åke.

• Informationsansvarig: Fixat med tavlan utanför skrubbben. Skrivit nyhetsbrev. Köpt tyg.
Jobbat med mejllista.

• Kassör: Undersökt möjligheter till företagskonto hos SJ för att spara pengar.

• Klubbmästare: Planering sker för framtida event. Jobbar extra inför quidditch eventet p̊a
bridgens hus. Uppstartsmöten inför kommande sittningar ocks̊a.
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• Studier̊adsordförande: G̊att p̊a programr̊ad och utildningsutskottsmöte, pratat med Lars
Åke om klassr̊ad.

• Studiesocialt Ansvarig: Jobbat med studiefika med studier̊adsordförande. Studiesocialt
event har planerats under nästa vecka. Åsiktsl̊ada till skruben.

4 Dagordning

4.1 TB

Mycket hype! Det kommer bli s̊a kul!

4.2 Lund

Det mesta är klart inför bokning av resa. Företagskonto hos SJ kanske ska fixas innan resa.
Kvarst̊aende: Boka resa, undersöka boende.

4.3 Besök av Henny

Information om sektionsuppstart. Vi kan mejla Henny för all info om sammarbete med UTN.
En del av informationen kommer imorgon, är det n̊agra fler fr̊agor är det bara att höra av
sig. Sektionsstarten börjar 17:15 i Häggsalen.

4.4 Tavla/skrubben

Dokument finns p̊a drive gällande idéer till skrubben och tavlan. Diskussion om vad vi ska
göra med skrubben.

Tips: Fond för projekt, exempelvis upprustning av skrubben finns.

4.5 Återvinning

Kalender finns för återvinningschemat. Kort genomg̊ang av vad det innebär att lämna återvinningen.

4.6 Sektionsflotte

Diskussion gällande platser p̊a sektionsflotte.

Styrelsen beslutar:
Att Lottning om platserna inom styrelsen ska h̊allas.
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5 Övriga fr̊agor

• Syjunta efter ovveutdelning

Styrelsen beslutar:
Att Syjunta ska h̊allas 11/2-20.
Att Ludvid Westerholm och Elsa Kidman tar huvudansvar för eventet.

• Garanti p̊a frys i skrubben

Styrelsen beslutar:
Att Viktor Ytterborn undersöker hur viktigt det är att anmäla garanti och med vilka upp-
gifter det ska anmälas.

Mötet avslutas: 13:00

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


