Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2020-03-31

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: Märta Haeggström
Även närvarande: Mötet öppnas: 12:05

1

Val av justerare

• Ebba Löwgren väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3
3.1

Dagordning
Årets Föreläsare

Diskussion förs gällande anordnande av årets föreläsare, möjligen kan den nuvarande situationen ge ytterligare anledning att uppskatta föreläsare som gör ett bra jobb med online
undervisning.
Styrelsen beslutar:
Att Påbörja planering för årets föreläsare.
Att Under framtida möte diskutera vidare denna punkt.

3.2

Sektionsbidrag och suppleanter

Ett missat möte med internationella utskottet har resulterat i reducerat sektionsbidrag. Det
finns ett visst behov av att förtydliga vilka som har ytterst ansvar för att gå till möten och
inte minst fastställa tydligt vem som agerar suppleant. Ordförande Hanna har sammanställt
ett dokument med information om ansvarsområden till styrelsen med tillhörande suppleanter
och kontaktuppgifter.
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Styrelsen beslutar:
Att Följa det som står i detta dokument och hålla sig informerad om vilka ansvarsområden
och suppleantroller en har.

3.3

Stormötet

Diskussion om datum och vad som behövs göras inför stormötet.
Styrelsen beslutar:
Att Stormötet kommer att hållas digitalt. Vidare diskussion om hur vi väljer en digital lösning
kommer att tas upp under framtida möte.
Att En verksamhetsberättelse skall upprättas inom kort som sedan presenteras på mötet.

3.4

Klubbverkslogga

På grund av tekniska problem har det skett en fördröjning i tillverkningen av loggan. Rasmus
kommer att fortsätta arbetet så fort som möjligt trots motgångarna.

3.5

Konsekvenser av Corona

Diskussion om vad som görs med event under den nuvarande situationen. Vi fortsätter följa
myndigheternas rekommendationer, detta resulterar i att många arrangemang ställs in. Bland
annat har IT/DV-dagarna har ställts in. Ett eventuellt engagerartack har ställs in.

3.6

Gemensam Drive för IT

Styrelsen ser ett behov av en gemensam Google-Drive för samtliga medlemmar i IT. Där
ska anteckningar från föreläsningar delas och annan matnyttig information om kurser för att
underlätta för sina kamrater samt tips för IT:are i lägre årskurser.
Styrelsen beslutar:
Att Sekreteraren ska ha ansvar för att skapa och moderera driven innehållandes anteckningar
och annat nyttigt material.
Att Det är viktigt att understryka att denna drive inte får innehålla upphovsrättsskyddat
material.
Mötet avslutas: 13:10

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

