
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2020-02-13

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: Joel Waldenbäck

Mötet öppnas: 12:05

1 Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Ordförande: -

• Vice ordförande: Köpt ljusslinga. Bokat resa till Lund.

• Sekreterare: Skrubbenbeställning. Kollat info om frys.

• Sportchef : H̊allt i träningstillfälle. Tittat in lite p̊a ytterligare sporter.

• Grafiskt ansvarig: Tröjor är beställda. Semmelfestposter och header är gjord. Tog upp
problematik gällande märkesbeställning i dagsläget.

• Informationsansvarig: Rasberry Pi har tagits hem för att undersöka vad som kan göras.
Lars Åke har fixat s̊a att Märtas mejladress fungerar inom kort. Tittat lite gällande att f̊a
tag p̊a medlemmar i sektionen ocks̊a.

• Kassör: Fixat företagskonto hos SJ.

• Klubbmästare: Arbetsgrupp till hon, hen den lagts upp. Planeringen fortlöper.

• Studier̊adsordförande: Jobbat med datum för studiefika.

• Studiesocialt Ansvarig: Fortsatt arbete och h̊allt i studiefika.
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4 Dagordning

4.1 Betalning av styrelsetröjor

Diskussion gällande hur tröjorna ska betalas.

Styrelsen beslutar:
Att ordförande ska skickas till Lars-Åkes chef.
Att sektionen ska betala styrelsetröjorna.

4.2 Joel och bankuppgifter

Ytterligare problematik har uppst̊att med bankkontot hos Nordea.

Styrelsen beslutar:
Att Möte ska ske med Nordea för att lösa situationen s̊a snart som möjligt.

4.3 Finland

Ordförande har mejlat Finland för att f̊a mer information om vad det är för evenemang som
gäller. Diskussion gällande hur detta ska g̊a till.

Styrelsen beslutar:
Att Vice ordförande ska kolla upp vad vi kan göra för att ta oss dit.

4.4 Sponsring

Diskussion gällande vad vi kan göra för att sponsras av bland annat Lindvalls kaffe.

Styrelsen beslutar:
Att Styrelsens medlemmar ska undersöka möjligheter till sponsring.

4.5 Skrubben remake

Diskussion gällande vad som ska göras med skrubben.

Styrelsen beslutar:
Att Återvinningsansvarig under veckan även ska städa.
Att Kvarglömt fr̊an skrubben ska tas bort.
Att Målning sätts p̊a hold.
Att Möte gällande skrubben m̊aste bokas. Datum planeras inom kort.
Att Posters ska flytta vägg för att göra plats för den sittande ansagstavlan.
Att Viktigt att kommunicera med sektionen gällande ändringar av skrubben.

4.6 Förtroendevalda inom sektionen

Diskussion, kommunicera till sektionen vilka som är engagerade och hur man kan f̊a kontakt
med oss.
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5 Övriga fr̊agor

• Killergame
Diskussion om hur det skulle kunna fungera.

• Möte med Q+
Kort information gällande vad som kommer tas upp under mötet.

Mötet avslutas: 13:10

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


