Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2022-08-31

Styrelsens medlemmar: Gustav Nolgren (Ordförande), Nora Angéus (Vice Ordförande),
Lukas Lindén Thöming (Sekreterare), Jonas Teglund (Sportchef), Alexandra Dahlberg (Informationsansvarig), My Lindenius (Kassör), Oscar Wadestig (Klubbmästare), Victor Andersson (Klubbmästare), Cecilia Ahnlund (Studierådsordförande), Ella Hallgren (Studiesocialt
Ansvarig)
Frånvarande: Alexandra Dahlberg, My Lindenius, Vincent Andersson
Mötet öppnas: 12:19

1

Val av justerare

• Nora Angéus väljs till justerare.

2

Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3
3.1

Dagordning
AAS-kurs

Ordföranden informerar om utskänkarutbildning som hålls genom UTN. Att ha medlemmar
med denna utbildning skulle underlätta sittningar på Uthgård. Intressenter inom styrelsen
finns.

3.2

EDA

Bussen till EDA är bokad. Bokningsbekräftelse har ej kommit än. Ordföranden följer upp på
detta.

3.3

Måndagens sektionsrumsincident

Styrelsen diskuterar incidenten gällande regelbrott som skett i sektionsrummet denna måndag.
Styrelsen för en diskussion och beslutar om påföljd för vederbörande.
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3.4
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Förra veckans sektionsrumsincident

Styrelsen diskuterar incidenten gällande regelbrott som skett i sektionsrummet under torsdagen förra veckan. Styrelsen för en diskussion och beslutar om påföljd för vederbörande.
Till följd av detta har även koden till sektionsrummet bytts. Koden kommer att bytas till en
enklare kod som delas med sektionens medlemmar när mottagningen är över.

3.5

Overallförsäljning

• Försäljningen kommer hållas den 6:e september.
• Provning av storlekar kommer erbjudas under lunchen på måndag den 5:e september.
• Det kommer även vara möjligt för dem som inte kunnat få sin overall under förra försäljningen
att hämta ut sina vid detta tillfälle.
• Formulär har lagts upp på sektionens Facebook.
• Inventering samt reservation av restoveraller kommer att ske under helgen.

4

Övriga frågor

• Vice ordförande redogör för ett önskemål från MER (Master and Exchange Reception) gällande
sektionskampen.
• Styrelsen diskuterar mer frekvent städning av sektionsrummet.
• Studierådsordförande informerar om utbildningsutvärderingen. 10 studenter sökes, helst två
från varje årskurs.
• Styrelsen diskuterar en möjlig eventvecka i slutet av oktober.
• Styrelsen konstaterar att en muggrensning måste ske för att få plats med nya muggar. Exakt
hur denna ska ske behöver överläggas.
Mötet avslutas: 13:02

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

