
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2020-03-10

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: Joel Söder, Elsa Kidman

Även närvarande: Joel Waldenbäck

Mötet öppnas: 12:04

1 Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Ordförande: Kollat med intendentur vad gäller hylluppsättning i skrubben.

• Vice ordförande: -

• Sekreterare: -

• Sportchef : -

• Grafiskt ansvarig: Intressekoll p̊a g̊ang för studentorkester till IT 2020. Logotyp för klubb-
verk är p̊a g̊ang.

• Informationsansvarig: -

• Kassör: Mejlkommunikation med stockholms nation fortg̊ar. Nekad klassrumsbokning för
mottagning. Jobbat vidare lite med budget.

• Klubbmästare: -

• Studier̊adsordförande: Mejlat Vice ordförande om Per Wahlunds-stiftelsen. Fortsatt arbete
med bokning för IT2020 Gasque.
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4 Dagordning

4.1 Studiesocialt utskott

Diskussion och genomg̊ang av idéer som uppkom under tidigare möte.

Styrelsen beslutar:
Att Information om det nya verket ska sammanställas och introduceras för sektionens med-
lemmar under informationsmöte inför stormöte.

4.2 Besök fr̊an Joel

Information om tidigare inventering som gjorts av skrubben, mellan datumen 20 Mars - 6
December under förra året saknas cirka 2500 kr i försäljningar. Cirka 9000 kr har g̊att åt till
kaffe/te-konsumtion. Inkomst fr̊an nya koppar ej kontrollerad.

Styrelsen beslutar:
Att Sekreterare och Kassör ska kontrollera uppgifter fr̊an tidigare inventering.
Att Sekreterare och Kassör ska utföra ytterligare inventering för att f̊a information om in-
komster och utgifter under ett helt år.

4.3 Viktiga datum

Genomg̊ang av viktiga datum för uppkommande evenemang.

4.4 Kide app

Diskussion av inkommande mejl fr̊an tillverkare av en app som kan underlätta för sektions-
verksamhet och kontakt med sektionen.

Styrelsen beslutar:
Att Punkten vad gäller digitala lösningar för event bör behandlas p̊a en högre niv̊a än v̊ar sek-
tion. Det behövs att flera sektioner är med, denna punkt bör allts̊a tas upp under ordförarr̊ad
och med UTN:s digitaliseringsverksamhet, klubbmästare bör även f̊a väga in med synpunkter.

5 Övriga fr̊agor

• Engagerartack
Vidare diskussion krävs gällande engagerartack under framtida möte.

Mötet avslutas: 13:14

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


