
Styrelsemöte v. 8

Datum: 2019-02-19

Tid: 12:16

Plats: Grupprum 1154

Kallade: Sofia Engström, Anton Jäger, Leo Okawa Ericson, Axel Lingest̊al(12:19), Per Alonso, Sara Liljefors,
Travis Georgios Persson

1 Mötets öppnande

2 Formalia

Val av justerare

Sara Liljefors valdes till justerare efter en omröstning utan n̊agon däremot.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan n̊agon däremot.

2.1 Information fr̊an Qplus

• Qplus-amanuensen informerade om vad hon jobbar med. Jobbar med likavillkorsfr̊agor och sammanh̊allning
mellan de f̊a tjejer som finns p̊a IT och DV-programmen.

• Den 17 maj kommer det att ske en inspirationsdag där en eller flera styrelseledamöter brukar presentera
sig.

• Den 14 maj kommer det att vara en likavillkorsdag.

3 Sportansvarig

3.1 Ångströmsmästerskapen

Nästa gren i Ångströmsmästerskapen är innebandy och tar plats den 10 mars. En hall kommer att hyras och
vi behöver bidra med ca 300 kr. Vi behöver göra en officiell anmälan med ett lag med deadline 1 mars. Vi
behöver skicka ut information till sektionen s̊a att alla har chans att anmäla sig.

3.2 Ideell förening

Om vi registrerar oss som en ideell förening kan vi boka hallar till rimliga priser.

4 Senaste mötesprotokoll

4.1 Missförst̊and kring s̊angboksbidrag

Vi trodde att vi behövde skicka in en s̊ang till UTN:s s̊angbok förra veckan. Det visade sig vara ett missförst̊and.
Fr̊agan vi fick var: vill sektionen göra ett tillägg till UTN:s s̊angbok och hur ska sektionen bestämma sig.

Efter omröstning bestämdes att vi skickar ut en enkät med ett urval fr̊an manualen s̊a att sektionen kan
göra en omröstning.
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5 Lägesrapport

5.1 Informationsansvarig

• Vi borde beställa sektions- och styrelsetröjor samtidigt eftersom att det blir billigare d̊a. De som vill ha
en tröja f̊ar beställa i förväg genom ett formulär.

• Det blir antagligen inte enskilda tryck p̊a styrelsetröjorna, det är för dyrt.

5.2 Sekreterare

Mallen för protokoll och kallelse ligger nu p̊a gitlab.

6 Meddelanden

6.1 FUM

Beslutet som p̊averkar oss mest är att även deltagande i UTN:s utskott nu är sektionsbidragsgrundande.

6.2 Möjlighet att söka bidrag

Det finns möjlighet att söka bidrag fr̊an en projektfond och Per Wahlunds stiftelse. Den förstnämnda är för
mer seriösa projekt och den senare är för mer studentikosa aktiviteter. För att f̊a pengar fr̊an Per Wahlunds
stiftelse måste man söka minst 2 veckor innan deras styrelsemöte, vilka sker 6 februari, 26 mars och 7 maj.

7 Mötesfr̊agor

7.1 Vakant post

Vi saknar representant i programr̊adet för masterprogrammet. Vi behöver leta upp kandidater, gärna en
masterstudent.

7.2 Semmeltävling

Deadline för inlämning av bidrag är kl. 11 den 5:e mars. Detta behöver spridas vidare till sektionen.

8 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor diskuterades.

9 Mötets avslutande

Mötet avslutades 1:11
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Lägerhyddsvägen 2
752 37 Uppsala

dv-ordf@utn.se
datavetenskap.nu


