
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2021-04-07

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, Leonora Stiernborg

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Jacob Dillström väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 Uppdateringar

• Stormöte
Alfred har varit i kontakt med förra styrelsen ang̊aende posten företagskontakt för att f̊a en
vidare först̊aelse för propositionen, samt delar med sig av deras svar till resterande styrelse-
medlemmar.

Styrelsen beslutar:
Att styrelsen skall ej presentera denna proposition, däremot skall punkten tas upp i syfte av
att skapa en diskussion, och att till̊ata sektionens medlemmar framföra sina åsikter ang̊aende
den eventuella styrelseposten.

• Spelkväll
Styrelsen diskuterar hur närvaron p̊a spelkvällarna kan ökas.

3.2 Ekonomisk översikt

Theo redovisar sektionens saldon och konton för styrelsen.

3.3 Överlämning av konto

För att överlämning av kontobehörighet skall vara genomförbar krävs tre opartiska individer
vara närvarande. Theo skall kontakta tidigare kassör för att boka tillfälle för överlämning.
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3.4 Tröjor och fotografi

Försändelsen med styrelsens tröjor har anlänt och styrelsen planerar fotografering.

3.5 IT-sektionens gemensamma drive

Styrelsen ser över de sammanställda förh̊allningsreglerna för IT-sektionens gemensamma
drive-mapp i dokumentet ’Handbok för användning av Anteckningar Åk 1-5’. Styrelsen säkerställer
att nuvarande publicerade dokument följer dessa bestämmelser.

Styrelsen beslutar:
Att Jacob Dillström skall ansvara för att kontinuerligt kontrollera att framtida dokument
följer dessa bestämmelser, och om annat skall dessa raderas.

3.6 Nyhetsbrev

Styrelsen planerar nästkommande nyhetsbrev.

4 Övriga fr̊agor

• Hemsidan
Styrelsen diskuterar hur hemsidan kan förbättras.

• Medaljer
Styrelsen diskuterar möjligheten att beställa medaljer för individer engagerade i vissa sam-
manhang.

Mötet avslutas: 13:00

Upprättat av: Josefin Janeblom (Sekreterare)
Justerat av: Jacob Dillström (justerare).


