
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2022-03-09

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:

Även närvarande:

Mötet öppnas: 12:16

1 Val av justerare

• Klara Hugo väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 Hitract

Ordförande och Vice ordförande har varit p̊a möte med företaget Hitract. Hitract skulle kunna
vara en möjlig ersättare för Facebook vad gäller sektionens anmälningslänkar och dylikt.

Styrelsen diskuterar hur tjänsten fungerar, villkoren vi har f̊att erbjudna för användning, och
om detta skulle kunna vara n̊agot som sektionen skulle kunna vara intresserad av att använda.
Klubbmästarna ska utreda fr̊agan vidare, och ett eventuellt medlemskap bör i s̊a fall tas upp
p̊a stormötet.

3.2 Examenssittningen

Ordföranden informerar om att sittningen kommer h̊allas p̊a Uthg̊ard, och att en offert har
getts. Styrelsen skall undersöka fr̊agan om eventuell personal som behövs för sittningen.

Vice ordförande ställer fr̊agan om vilken köksutrustning som finns, samt vilken budget som
finns för sittningen. Detta skall undersökas.

Kassören skall fr̊aga Lars-Åke om det är möjlig att ordna spons för eventuella personalkost-
nader.
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3.3 D-forum

Datumet för D-forum är bestämt. Det kommer att h̊alla rum mellan 20:onde till 22:a maj.

3.4 Klagom̊al

Klagom̊al har kommit efter sittningen ’Lär QuItta’, och klubbmästarna har hanterat detta.
Styrelsen diskuterar klagom̊alet.

3.5 XIT-inköpen

Klubbmästarna informerar om inköp och budgetering. De undrar om torkrullar kan f̊as av
sektionen, det godkänns.

3.6 Sektionsrummet

Städdag skall h̊allas med styrelsen cirka tv̊a till tre g̊anger per termin. Sekreteraren har ansvar
för att boka in detta. Ordföranden föresl̊ar första söndagen varje ojämn m̊anad som möjligt
format.

Styrelsen beslutar att en omröstning av sektionsrummets namn skall h̊allas. Denna skall läggas
ut p̊a Facebook snarligen.

4 Övriga fr̊agor

• Muggrensning skall göras inom kort

• Studiesocialt ansvarig diskuterar skrubbverket med resten av styrelsen, samt det kommande
eventet switch-turneringen.

• Klubbmästaren fr̊agar om det bestämdes att klubbverkets hoodies betalas av sektionen. Det
bekräftas.

• Budgeten för verksamhetsbidraget har blivit godkänd av Lars-Åke. I samband med detta
föresl̊ar Vice ordförande att remmarna till Soundboksen skall köpas in.

• Overaller till hösten har beställts. I samband med detta skickade även sekreteraren en fr̊aga till
Jobtop om statusen p̊a restbeställningen av overaller som gjordes av föreg̊aende sekreterare.

Mötet avslutas: 12:59

Upprättat av: Lukas Lindén Thöming (Sekreterare)
Justerat av: Klara Hugo (justerare).


