
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2022-05-11

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), Ella Hallgren (Studiesocialt An-
svarig)

Mötet öppnas: 12:14

1 Val av justerare

• Nora Angéus väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 SEKA

Ordföranden informerar styrelsen om SEKA (sektionskampen).

3.2 TD och Hedvig

Styrelsen diskuterar de andra sektionernas ändrade inställning till Hedvigs erbjudande gällande
sponsring av overall i samband med köp av hemförsäkring. Det diskuteras även hur det kom-
mer att fungera i praktiken med avseende p̊a fakturering samt reklamföring.

Styrelsen beslutar att godta erbjudandet.

3.3 Stormötet

3.3.1 Utvärdering

Styrelsen utvärderar stormötet. Utbytet av mötesordförande gick bra. Kassören tar upp fr̊agan
om ökade sponsorintäkter som togs upp p̊a stormötet, och om detta ska tas vidare.
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3.3.2 Vad behöver göras nu?

• Stormötesprotokollet behöver justeras och signeras.

• Sekreteraren kommer att verkställa ändringarna i policydokumenten när protokollet är juste-
rat och signerat.

3.4 Hitract onboarding

Onboardingen med Hitract diskuteras. Datum för detta bestäms till den 24:e maj.

3.5 Examenssittningen

• Eventet är publicerat, anmälningslänken kommer att publiceras imorgon.

• Kökspersonal diskuteras

• Spex för sittningen diskuteras.

• Matbudget är satt, meny m̊aste fortfarande bestämmas. Köksutbildning m̊aste även genomg̊as
av de som ska vara i köket.

• Det h̊alls vidare diskussioner om ansvarsomr̊aden för sittningen.

4 Övriga fr̊agor

• Klubbmästaren informerar att det nu är möjligt att boka mikrosal.

• Schemafel gällande microgasquen under mottagningen diskuteras. Ordföranden ska diskutera
detta med schemaansvarig.

• Styrelsen diskuterar utomhusbioeventet som ska h̊allas i början av juni.

• Sportchefen informerar om ångströmsmästerskapet som h̊alls p̊a söndag.

• Sportchefen informerar om kommande blodomloppseventet.

Mötet avslutas: 12:54

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


