Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2020-03-24

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: Rasmus Kreku Hofvander
Även närvarande: Mötet öppnas: 12:05

1

Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Lägesrapport

• Ordförande:• Vice ordförande: Mejlat ansvarig för internationella studenter angående internationella
mottagningen. Börjar översättning av policier.
• Sekreterare: Kollat upp vad som sades om studiesocialt ansvarig under stormötet. En viss
otydlighet läggs märke till.
• Sportchef :• Grafiskt ansvarig:• Informationsansvarig: Kollat upp hur läget ser ut gällande studiesocialt ansvarigs mejl.
Inväntar mejlsvar för bokning av Värmlands nation och målning av skrubben.
• Kassör: Kollat kostnader för koppar i skrubben.
• Klubbmästare:• Studierådsordförande:• Studiersocialt Ansvarig:-
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4

Dagordning

4.1

Respons på Discord

Responsen än så länge är inte jättestor. Diskussion om vad som kan göras för att öka aktiviteten. Vi ska försöka vara aktiva i Discorden för att det ska kännas naturligt för resten av
sektionen att använda den.
Styrelsen beslutar:
Att Discorden än så länge är mycket ny, än så länge behövs inte göras något ingrepp.
Att Längre fram kan det anordnas online event på discorden.

4.2

Klubbverkarlogga

Grafiskt ansvarig återkommer på framtida möte gällande detta.

4.3

Stormöte

Diskussion av hur stormötet kan hållas under rådande omständigheter. Följande punkter
diskuteras.
– Eventuellt kommer mötet att hållas online.
– Vad kan göras för att uppmuntra närvaro.

4.4

Skrubben

Skrubben förlorar pengar pga kaffeaffären och uteblivna swishningar. Diskussion gällande vad
som kan göras för att täcka förlusterna. Skrubben ska vara en verksamhet som varken tjänar
eller förlorar pengar. Detta är viktigt för att pengar ska kunna läggas på rätt saker inom
sektionen.
Styrelsen beslutar:
Att Uppmana medlemmar om att Swisha direkt efter köp.
Att Om detta inte är effektivt kan vi behöva höja priser i skrubben. T.ex på kaffekoppar.
Mötet avslutas: 13:10

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

