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Datum: 2019-02-05

Tid: 12:15

Plats: Klassrum 1154 ITC

Närvarande: Sofia Engström, Anton Jäger, Leo Okawa Ericson, Hanna Gjöthlén, Axel Lingest̊al, Per Alonso,

Sara Liljefors, Travis Georgios Persson

1 Mötets öppnande

2 Val av justerare

Axel Lingest̊al valdes till justerare.

3 Godkännande av dagordning

4 Fr̊an senaste mötet

4.1 Styrelsetröjor

Det blir billigare om många tröjor köpes. Det blir även billigare att ha utan dragkedja. Det blir sv̊art att

beställa tröjor för framtida styrelser eftersom att vi inte kan deras storlekar. I stora drag ska tröjorna vara

svarta med vit text, utan dragkedja. Framsidan ser ut som sektionströjorna, en cons-box med texten “Uppsala

Datavetare” och baksidan har texten “Styrelse 2019” eller respektive ledamots position. Mindre beslut kommer

att tas över styrelsens egna kommunikationskanaler.

4.2 Märken

• Till en början ansvarar informationsansvarige för att beställa sektions- och styrelsemärken. Ytterligare

märken tas hand om senare.

5 Lägesrapport

5.1 Tillg̊angsansvarige

• iZettle fungerar b̊ade bra och snabt. Eftersom att iZettle har en minimigräns p̊a 10 kr per transaktion

och kaffe kostar 5 kr kan ett kaffekort vara bra att ha. Foobar systemet kan potentiellt användas för

detta. Problemet är att foobarsystemet är buggigt.

• iZettle-systemet kan kan börja marknadsföras.

5.2 Studier̊adsordförande

Det ska vara ett kursutverderingsbattle snart och det behöver marknadsföras.
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5.3 Vice-ordförande

Sofia Engström och Anton Jäger är nu firmateknare.

5.4 Klubbmästare

• Klubbmästarna har f̊att en offert p̊a 104 000 av Norrlands nation. Det har varit lite diskussion om att ha

egen serveringspersonal för att f̊a ner priset.

• Klubbmästarna behöver etablera ett kontrakt mellan sektionerna s̊a att vi vet hur resurser o.s.v. ska

fördelas.

• Klubbverksansökan är stängd och klubbmästaren kan etablera ett klubbverk.

• Muggar till kaps är slut och nya behöver köpas in.

5.5 Sekreterare

Sekreteraren har hittat en metod att kompilera pdf-filer med genomskinliga bilder som g̊ar att skriva ut p̊a

UTN:s skrivare. Tidigare behövde pdf-filen behandlas av Firefox för att skrivaren skulle först̊a genomskin-

ligheten.

5.6 Ordförande

• Vi har 4 platser till forsränningen som behöver lottas ut med deadline den 17 februari. Information-

sansvarige och klubbmästare är ansvariga för detta.

• Måndag den 13 maj har ingen n̊agot schemalagt efter kl 15. Stormötet är planerat att ske d̊a. Ordförande

måste maila schemaläggare att inte boka in n̊agot den dagen.

• UTN ska uppdatera dess strategiska verksamhetsplan. Deadline för förslag är den 9 februrari. Styrelsen

ska maila förslag till ordförande.

• Det är en utbildning kring GDPR den 19 februrari.

6 Mötets avslutande

Sekreterare Leo Okawa Ericson

Ordförande Sofia Engström

Justerare Axel Lingest̊al
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