
Styrelsemöte V.7

Datum: 2019-02-12

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 Formalia

Val av justerare

Anton Jäger valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

3 Senaste Protokoll

3.1 Sektionsflotte

Vi skickar ut en enkel tävling över ett formulär för att välja de som ska åka v̊ar sektionsflotte.

3.2 Stormöte

Rum 1111 är nu bokat för stormötet och tiden är inlagd i schemat.

4 Lägesrapport

4.1 Tillg̊angsansvarig

X köpte den surfplatta vi använder idag till iZettle-systemet. Den personen måste bli ekonomiskt kompenserad.

4.2 Ekonomiskt ansvarig

Vi funderar p̊a att byta bokföringssystem s̊a att alla inom UTN använder samma. D̊a kan vi möjligtvis även

f̊a en paketdeal.

4.3 Studiesocialt ansvarig

UTN ska anordna ett event som heter Jämlikhetsdagarna. De undrar om vi vill vara med och sponsra ca 500

kr. I gengäld visar de upp att vi har sponsrat dem. Efter omröstning beslutas att vi sponsrar dem med ca.

500kr.
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5 Mötesfr̊agor

5.1 S̊angboksbidrag

Vi skickar in Härjarevisan som bidrag till UTN:s s̊angbok.

5.2 Filhantering

Sekreteraren kommer att skapa ett konto hos en tjänst som kan hosta ett git-repository för att h̊alla vissa

dokument under versionskontroll.

5.3 Tid för fotografering

Den 18 februrari kl 12:15 kommer styrelsen att bli fotograferade.

5.4 Sektionstorsdag

Torsdagen den andra veckan under mottagningen kommer det att vara sektionstorsdag. Det kommer troligtvis

att bli en brännbollsturnering med ett flertal sektioner. Anton Jäger tar p̊a sig ansvaret att vara representant

för datavetarna under planeringen.

5.5 Förändring av IT-institutionens grundutbildningsorganisation

Vi behöver ha en representant fr̊an oss. Representanten kommer att behöva g̊a p̊a ca. 2 möten i månaden. Det

är lite otydligt vad det hela innebär s̊a ordförande kommer fr̊aga efter mer information. Informationsansvarige

skickar sedan denna information s̊a att vi kan rekrytera en frivillig.

6 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor diskuterades.

7 Mötets avslutande

Sekreterare Leo Okawa Ericson

Ordförande Sofia Engström

Justerare Anton Jäger

Uppsala Datavetare
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