Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2022-03-23

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:
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• Nora Angéus väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3
3.1

Dagordning
dForum

Ordförande informerar om att dForum har skjutits upp till ett obestämt datum.

3.2

Kalendern i framtiden

Styrelsen skall upprätta en ungefärlig kalender för höstterminen, med event som styrelsen
samt enskilda poster vill hålla. Något slags dokument kommer att skapas till nästa möte

3.3

Hitract

Styrelsen diskuterar om sektionen skall använda sig av tjänsten Hitract, samt kontraktet som
Hitract har gett ut. Hitract är en tjänst som underlättar anordning av evenemang, genom att
flödet med anmälning, besked, och betalning sker inom samma tjänst.
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3.3.1

Andra sektioner

Ett antal andra sektioner, samt UTN, skall börja använda Hitract. Styrelsen anser att detta
är något som bör samordnas med andra sektioner. Styrelsen kommer att kontakta andra
sektioner och höra efter deras åsikter och planer kring tjänsten.
3.3.2

Personuppgifter

Det är viktigt att det går att bekräfta att personer som anmäler sig till evenemang är medlemmar i sektionen. Att sådan funktionalitet finns måste kontrolleras. Hur detta skall ske i
enlighet med sektionens policy om hantering av personuppgifter måste undersökas innan ett
möjligt medlemskap i Hitract.

3.4

Vårterminens stormöte

Datumet för stormötet är satt till den fjärde maj. Pizza kommer att ges ut till deltagarna;
pizzabeställningnen måste ordnas i god tid innan mötet.
Styrelsen ska skriva propositioner till stormötet. En arbetskväll kommer att hållas för att
göra detta.

3.5

Utlåning av högtalare

Klubbmästaren har fått in en förfrågan om det är möjligt att låna sektionens högtalare (ej
Soundboksen) som privatperson. Styrelsen anser att det är möjligt för sektionens medlemmar,
förutsatt att ett kontrakt skrivs på där personen blir ersättningsskyldig vid eventuella olyckor,
samt måste lämna tillbaka högtalaren inom en bestämd tid.

4

Övriga frågor

• Informationsansvarige informerar om att UTN frekvent ber sektionen att lägga upp diverse
av UTNs inlägg på sektionens instagramstory. Det bedöms att det blir för mycket spam om
alla dessa läggs upp. Informationansvarige får göra en bedömning, och lägga upp det som
anses intressant för sektionens medlemmar.
Mötet avslutas: 12:54

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

