Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2022-03-31

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: Jonas Teglund
Mötet öppnas: 12:15

1

Val av justerare

• My Lindenius väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3

Dagordning

3.1

Högtalare

En av sektionens högtalare har blivit utlånad. Låntagaren har skrivit på kontrakt för lånet.

3.2

Examenssittning

Styrelsen diskuterade den kommande examenssittningen, och ett antal informationspunkter
uppstod.
3.2.1

Personal

Styrelsen utgör personalen på sittningen, exklusive utskänkaren. Matpersonal på sittningen
får inte dricka alkohol under sittningen. Sekreteraren är matansvarig, och en meny ska vara
färdigställd senast två veckor innan sittningen. Det diskuterades även huruvida klubbverket
skulle kunna bidra med personalhjälp.
3.2.2

Klädkod

Klädkoden på sittningen bestämdes till mörk kostym.
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3.2.3
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Spex

Styrelsen diskuterade spex till sittningen. Styrelsen kommer att ta fram egna, men det skall
även kollas om det finns femmor som vill spexa under sittningen.

3.3

Stormöte

Styrelsen diskuterade stormötet, och ett antal punkter som måste avhandlas innan dess.
3.3.1

Datumkrock med huvudfadderutbildningen

Det har uppstått en datumkrock mellan stormötet och huvudfadderutbildningen. Styrelsen
beslutar att stormötet flyttas fram en dag.
3.3.2

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper har tillsats inom styrelsen för att jobba med förslag till stormötet.
3.3.3

Alkoholpolicyn

Styrelsen yrkar på att revidera alkoholpolicyn.
3.3.4

Informationsansvarig

Styrelsen yrkar på att revidera informationsansvariges arbetsuppgifter, på grund av stor omfattning.

3.4

Kalendern för HT22

Styrelsen har tagit fram en kalender för evenemang och händelser under höstterminen. En
diskussion hålls om datum för diverse evenemang under hösten.

3.5

Hitract

Sektionen kommer att använda sig av Hitract under en testperiod. Detta har bestämts i
samordning med andra sektioner. Även UTN kommer att använda sig av Hitract under mottagningen. Den tidigare problematiken kring överföring av personuppgifter har lösts.
Sektionens användning av Hitract kommer att tas upp på stormötet.
Mötet avslutas: 13:00

Upprättat av: Lukas Lindén Thöming (Sekreterare)
Justerat av: My Lindenius (justerare).

