
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2021-01-20

Styrelsens medlemmar: Alfred Barwe Paul (Ordförande), Gustaf Nolgren (Vice Ordförande),
Josefin Janeblom (Sekreterare), Jacob Dillström (Sportchef), Carl Wallskog (Informationsan-
svarig), Theo Nygren (Kassör), Leonora Stiernborg (Klubbmästare), Ella Hallgren (Klubbmästare),
Fanny Hermanson (Studier̊adsordförande), Sofia Alfsson (Studiesocialt Ansvarig)

Fr̊anvarande: Ella Hallgren

Mötet öppnas: 12:17

1 Val av justerare

• Fanny Hermanson väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 Policies

Samtliga styrelsemedlemmar skall läsa genom sektionens policies d̊a dessa skall genomarbetas.

3.2 Skrubben

Styrelsen diskuterar flytten av de b̊ada skrubbarna. Utflyttningen av storskrubben skall senast
ske i höst, styrelsen ser helst att detta sker tidigare. Den lilla skrubben skall senast flyttas till
nya Ångström nästa v̊ar, exakt datum saknas.

3.3 Företagskontakt

Styrelsen diskuterar hur förfr̊agningar av företag skall hanteras samt ifall styrelsen skall utökas
med en post ämnad för företagskontakt.

Styrelsen beslutar:
Att nästkommande möte skall prislistan för annonser revideras.
Att särskilda ideella organisationer skall f̊a annonsera gratis för sektionens medlemmar.
Att nästkommande möte skall en lista av ramar skapas för vilka ideella organisationer m̊aste
falla inom för att f̊a annonsera utan kostnad.
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3.4 Nyhetsbrev

Styrelsen diskuterar upplägg för nyhetsbrev.

3.5 Stormöte

Styrelsen p̊abörjar planering av v̊arens stormöte.

Styrelsen beslutar:
Att v̊arens stormöte skall ske onsdag 05/05-21.

3.6 Eda

Styrelsen p̊abörjar planering av besöket till Eda lägerg̊ard.

Styrelsen beslutar:
Att preliminärboka besöket till Eda lägerg̊ard fr̊an fredag 17/09-21 till lördag 18/09-21.

4 Övriga fr̊agor

• Kommande evenemang
Styrelsen p̊abörjar planering av kommande evenemang.

• Studiesociala utskottet
Idé om att det studiesociala utskottet skall f̊a en egen logga d̊a det i nuläget saknar detta.

• Q+
Styrelsen skall bjuda in representanter fr̊an Q+ till ett styrelsemöte.

• Halvtidssittning
Nästa möte skall upplägg för att göra halvtidssittningen möjlig diskuteras.

Mötet avslutas: 12:57

Upprättat av: Josefin Janeblom (Sekreterare)
Justerat av: Fanny Hermanson (justerare).


