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Datum: 2019-02-26

Tid: 12:10

Plats: Grupprum 1154

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

Hanna Gjöthlén nomineras till justerare. Nomineringen godtages. Ingen däremot.

Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns utan n̊agon däremot.

3 Senaste mötesprotokoll

Informationsansvarige har spridit information kring semmeltävlingen.

Tillg̊angsansvarige och Ordförande har jobbat p̊a att sammanställa s̊anger fr̊an manualen till omröstningen

kring v̊art bidrag till UTN:s s̊angbok.

4 Lägesrapport

4.1 Klubbmästare

Biljetter till naturvetarfesten ska säljas den här veckan.

4.2 Studier̊adsordförande

25 mars är det kursvärderingsbattle. Deltagare brukar f̊a märken och sektionerna brukar bidra med pengar.

Efter omröstning utan n̊agon däremot beslutas att vi bidrar med 200kr.

5 Mötesfr̊agor

5.1 Naturvetarnas festförening

Efter omröstning utan n̊agon däremot godkänns Naturvetarnas festförenings stadgar av Uppsala Datavetare.
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5.2 Högtalare

Vi har en högtalare i H-sektionens rum mot att de f̊ar l̊ana den. De har dock köpt en egen högtalare s̊a vi måste

flytta p̊a v̊aran. Det finns möjlighet att förvara den tillfälligt i förr̊adet. L̊angsiktiga lösningar inkluderar att

l̊asa fast den i Foorum, möblera om i förr̊adet s̊a att det finns mer plats och hyra in oss i Ladan. Efter beslut

förvarar vi den tills vidare i förr̊adet tills vi hittar en annan lösning.

5.3 Sportansvarig

• Styrelsen har möjlighet att tillsätta nya utskott. Orförande föresl̊ar att det nya utskottet ska heta sport-

och idrottsutskottet. Ingen är däremot. Mailadressen föresl̊as att bli dv-sport@utn.se. Ingen är däremot.

• Ordförande föresl̊ar att Pontus Ernstedt. Han väljs utan n̊agon däremot.

• Det kan bli knepigt att f̊a hyra hall. Det kan finnas möjlighet att dela hall med IT-sektionen inför

innebandygrenen i ÅM.

5.4 Arbetskväll

Det finns flera saker som behöver göras under en arbetskväll:

Vi behöver

• inventera förr̊adet

• skriva en integritetspolicy och g̊a igenom arkiven.

• g̊a igenom utdatera stadgar.

• göra propositioner.

6 Övriga fr̊agor

7 Mötets avslutande

Sekreterare Leo Okawa Ericson

Ordförande Sofia Engström

Justerare Hanna Gjöthlén
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