
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2022-02-23

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: Klara Hugo

Även närvarande:

Mötet öppnas: 12:12

1 Val av justerare

• Cecilia Ahnlund väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 Sektionsrummet

Inredningen av sektionsrummet är nästintill färdigt. Det återst̊ar ett litet antal saker att sätta
upp p̊a väggarna, samt att rensa i ladan.

3.2 Fadderk̊a p̊a besök

Fadderk̊a besökte styrelsemötet, och ett antal fr̊agor behandlades. Bland annat gavs informa-
tion om kommande mottagning, och kringliggande händelser. Ett antal fr̊agor behandlades.
Ordföranden bestäms till fadderk̊as huvudsakliga styrelsekontakt.

Vice-ordförande lyfte fr̊agan om mer kontakt med den internationella mottagningen, och
fadderk̊a meddelade att denne ska diskutera fr̊agan med sin arbetsgrupp.

Fadderk̊a informerade även om att höstens försäljning av overaller m̊aste ske efter mottag-
ningen. Fadderk̊as overall diskuterades även, och det bestämdes att den ska bytas ut mot en
ny.
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3.3 Datastuga med DV

Studier̊adsordförande informerade om att DV-sektionens studier̊ad föreslog att skapa en da-
tastuga (liknande format som mattestugan). Styrelsen instämmer att detta är en god idé, och
studier̊adsordföranden skall kontakta Lars-Åke om detta.

3.4 Valborg 2022

Styrelsen diskuterade kommande valborg.

Efter en omröstning uts̊ag styrelsen ’covidb̊aten’ som vinnare i tävlingen om IT-sektionens
flotte.

Det diskuterades även kort om att arbetstimmar m̊aste fördelas inom styrelsen för forsfesti-
valen.

4 Övriga fr̊agor

• En syjunta ska anordnas inom kort. Sekreteraren f̊ar ansvar för att boka lokal för detta under
tisdag, onsdag, eller torsdag kommande vecka.

• IT-sektionen är en av ett f̊atal sektioner som har UTNs logotyp p̊a ryggen av sina overaller,
istället för en egen logotyp. Det diskuterades att möjligtvis byta denna till en egen design.
Styrelsen anser att det är för kort tid att göra detta i och med stundande beställning av
overaller, och beslutar att istället informera nästa styrelse om denna möjlighet.

Mötet avslutas: 12:57

Upprättat av: Lukas Lindén Thöming (Sekreterare)
Justerat av: Cecilia Ahnlund (justerare).


