
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2022-01-26

Styrelsens medlemmar: Gustav Nolgren (Ordförande), Nora Angéus (Vice Ordförande),
Lukas Lindén Thöming (Sekreterare), Jonas Teglund (Sportchef), Alexandra Dahlberg (In-
formationsansvarig), My Lindenius (Kassör), Vilma Holmgren (Klubbmästare), Klara Hu-
go (Klubbmästare), Cecilia Ahnlund (Studier̊adsordförande), Nawwar Al Far (Studiesocialt
Ansvarig)

Fr̊anvarande: Nawwar Al Far

Även närvarande: PR-Amanuens Ella Hallengren

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• My Lindenius väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 Flytten

Flytt av möbler till nya skrubben skall ske under söndagen (30-01-22)

3.2 Policykväll

Ordföranden kommer att arrangera en policykväll för styrelsen under nästa vecka

3.3 Besök av PR-Amanuensen

3.4 Besök

PR-Amanuensen närvarade under mötet, och redogjorde för dennes arbetsuppgifter samt
svarade p̊a fr̊agor fr̊an styrelsen

3.4.1 Priser

En mindre diskussion hölls gällande priser sektionen tar för exempelvis olika typer av spons-
rade inlägg och lunchföreläsningar.
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3.5 SAIF

Sportchefen informerar om sektionens nya medlemskap i SAIF.

3.5.1 Styrelsebeslut

Styrelsen godkänner enhälligt att aktivera v̊ar sida p̊a IdrottOnline, samt att lägga till sport-
chefen som huvudadministratör.

3.6 Halvtidssittningen

Styrelsen diskuterade halvtidssittningen, och hur den skall h̊allas i och med r̊adande restrik-
tioner. Styrelsen avvaktar mer information. Nuvarande datum är satt till 25:e februari, men
om r̊adande situation omöjliggör en tillfredsställande sittning kommer den att skjutas upp.

3.7 IT-flotten

• Ordföranden informerar om att sektionen kommer att dela ut en flottplats i forsränningen.

• Styrelsen skall betänka hur denna flottplats skall delas ut.

• För att beh̊alla flottplatsen behöver sektionen avverka 32 arbetstimmar under forsfestivalen,
vilket kommer behöva redas ut.

4 Övriga fr̊agor

• Styrelsefotograferingen bör ske innan slutet av nuvarande period.

• Styrelsen diskuterade arrangering av fler event för sektionsengagerade, för att uppmuntra
engagemang inom sektionen.

• En diskussion hölls om hur styrelsemöten fungerar p̊a distans. Ordföranden skall skicka ut ett
formulär, där styrelsemedlemmarna tar ställning om hur mötena skall ske i framtiden.

Mötet avslutas: 13:01

Upprättat av: Lukas Lindén Thöming (Sekreterare)
Justerat av: My Lindenius (justerare).


