
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2022-02-09

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: Lars-Åke Nordén

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Nora Angéus väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 Lars-Åke gästar

Lars-Åke Nordén gästade mötet, och redogjorde för sin roll p̊a programmet och olika sätt han
kan bist̊a sektionen.

Lars-Åke informerade att det i nuläget finns ordentligt med pengar som kan användas för att
sponsra olika ändam̊al i sektionens intresse, och förklarade även hur och till vad pengarna
f̊ar användas. Mat och annat ätbart kan inte sponsras, och ändam̊alen skall i regel vara brett
tillgängliga för sektionens medlemmar. För sm̊a och förutsägbara kostnader rekommenderas
att verksamhetsbidraget används.

Exempel p̊a rimliga ändam̊al innefattar till exempel fler aktiviteter för sektionens medlem-
mar, samt möbler och säker förvaring till nya sektionsrummet. Han rekommenderade även
att undersöka möjligheterna att komplettera nya sektionsrummet med en till lokal, och att
kostnaderna för detta d̊a möjligtvis skulle kunna sponsras.

Gällande planerna p̊a event och aktiviteter för att inkludera de internationella studenterna
rekommenderar Lars-Åke att den ansvarige för dessa program kontaktas.
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3.2 Halvtidssittningen

Bekräftelsemailen för halvtidssittningen har skickats ut. Ett nytt kontrakt skall skrivas p̊a i
och med ombokningen.

Det hölls en diskussion om dekor för sittningen, och om det bör anordnas med fotograf och
fotovägg.

3.3 Overallförsäljning och syjunta

3.3.1 Intressekoll

Sekreteraren kommer att lägga upp ett formulär p̊a sektionens facebooksida för att göra en
intressekoll p̊a cirka hur m̊anga overaller som behövs i nuläget, och i vilka storlekar.

3.3.2 Beställning

En beställning kommer oavsett antal intressenter att göras, d̊a det är ett flertal medlemmar
som ännu inte f̊att en overall. Eventuella resterande overaller beh̊alls till hösten.

3.3.3 Hyllor till ladan

Hyllor bör köpas till lagringsplatsen i ladan, för att kunna förvara till exempel l̊ador med
overaller.

3.3.4 Syjunta

I anslutning till att beställningen med overaller kommer bör en syjunta anordnas

3.4 Sportchefen informerar

Sportchefen informerar att SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) bjudit in styrelsen
till en styrelseutbildning. Denna h̊alls mellan 2:a till 3:e april 2022. Deadline för anmälan är
20:e februari 2022. Sportchefen har inom kort ett möte med sportchefer för övriga sektioner,
och kommer att kolla deras intresse för detta.

3.5 Examenssittningen

Preliminära datum för examenssittningen diskuterades. Efter diskussion är det preliminära
datumet satt till den 28:onde maj 2022. Datumet skall kontrolleras med berörda medlemmar.

4 Övriga fr̊agor

• En diskussion hölls med Lars-Åke om finansiering av alkoholfria evenemang arrangerade av
studiesocialt ansvarig. Dessa kan verksamhetsbidraget användas till.
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• Styrelsefotografering kommer att h̊allas snart. Styrelsehoodiesarna kommer under nästa vecka
(vecka 7), och en fotograf är hittad.

Mötet avslutas: 13:14

Upprättat av: Lukas Lindén Thöming (Sekreterare)
Justerat av: Nora Angéus (justerare).


