Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2022-02-02

Styrelsens medlemmar: Gustav Nolgren (Ordförande), Nora Angéus (Vice Ordförande),
Lukas Lindén Thöming (Sekreterare), Jonas Teglund (Sportchef), Alexandra Dahlberg (Informationsansvarig), My Lindenius (Kassör), Vilma Holmgren (Klubbmästare), Klara Hugo (Klubbmästare), Cecilia Ahnlund (Studierådsordförande), Nawwar Al Far (Studiesocialt
Ansvarig)
Frånvarande:
Även närvarande: Colin från UTN
Mötet öppnas: 12:13

1

Val av justerare

• Jonas Teglund väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3
3.1

Dagordning
Policykväll

Styrelsens policykväll hålls denna torsdag

3.2

Besök från UTN

Colin från UTN-styrelsen var på besök. Colin redogjorde för UTNs verksamhet, och lade vikt
vid att UTN har resurser som inte utnyttjas fullt ut av sektionerna.

3.3

Nya sektionsrummet

Flytt av möbler och föremål till ladan och nya sektionsrummet har skett. Vidare sortering,
inventering och inredning krävs. Styrelsen kommer att fortsätta med detta denna söndag.
En diskussion hölls om vad som bör vara kvar i sektionsrummet i och med den mindre
storleken.
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3.4

IT-flotten

Ordförande tar på sig ansvaret att annonsera och samla in bidrag för denna tävling.

3.5

Examenssittningen

Klubbmästarna upplyser om frågan om var sittningen skall hållas, samt när. Frågorna skall
betänkas vidare.

3.6

Halvtidssittningen

3.6.1

Datum

Datumet för sittningen slås fast till 25:e februari.
3.6.2

Förberedelser

Förberedelser inför sittningen bör påbörjas skyndsamt. Anmälningslänken bör även skickas
ut snarast.
3.6.3

Kontrakt

Oklarheter kring ett eventuellt nytt kontrakt skall redas ut.
3.6.4

Smålands nation

Smålands nation har inte svarat vice ordförande på mail gällande bokningen den 25:e februari.

4

Övriga frågor

• Klubbmästarna frågade om tillgänglig budget inför KV-skiftet.
• Det ställdes en möjlig fundering om sektionen bör uppgradera till företagskonto hos Google
för utökat lagringsutrymme. Till exempel informationsansvarige har stort behov av lagringsutrymme.
• Kassören upplyser om att bokföring endast måste behållas i sjuår. I nuläget sparas bokföringen
betydligt längre, vilket tar upp mycket utrymme.
Mötet avslutas: 12:48

Upprättat av: Lukas Lindén Thöming (Sekreterare)
Justerat av: Jonas Teglund (justerare).

