
Styrelsemöte v.40

Datum: 2019-10-03

Tid: 12:15

Plats: Grupprum 1154

Närvarande: Sofia Engström, Anton Jäger, Leo Okawa Ericson, Hanna Gjöthlén, Axel Lingest̊al, Jonas Ny-
gren(12:14), Per Alonso, Sara Liljefors(12:15), Carl Hasselberg(12:30)

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:11.

2 Formalia

Val av justerare

Axel Lingest̊al valdes till justerare utan n̊agon däremot.

Godkännande av dagordning

Godkännes utan n̊agon däremot.

3 Meddelanden

3.1 Information fr̊an UTN

Det skulle ha kommit en representant fr̊an UTN till mötet men detta uteblev p̊a grund av att denne har avg̊att.

4 Lägesrapport

Tillg̊angsansvarig

Ovvar är beställda men vi måste färga de själva eftersom att leverantören har slutat med röda overaller.
Leverantören sköter dock trycket.

Jonas Nygren och Sara Liljefors anländer.

Klubbmästare

• Julavslutningen blir preliminärt med den biomedicinska sektionen.

• Det nya klubbverket har blivit tillsatt.
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Vice Ordförande

Muggar har börjat producerats.

Ordförande

I dagsläget representerar sektionen Uppsala Datavetare även studenterna i masterprogrammet i människa-
data interaktion. Detta är konstigt eftersom att de läser p̊a Ekonomikum och inte ägs av den Teknisk-
Naturvetenskapliga fakulteten.

5 Mötesfr̊agor

Q+

Ordförande har varit p̊a möte ang̊aende pengar till Q+amanuensen och rett ut oklarheter. Q+amanuensen ska
lägga fram en plan till hösten, sen kan vi göra ett beslut fr̊an fall till fall.

Stormötet

Carl Hasselberg anländer.

• Det blir sv̊art för styrelsen att laga mat eftersom att de flesta slutar klockan 17. Det gick inte åt s̊a
mycket pengar till v̊armötet s̊a det finns utrymme att beställa in pizza.

• Deadline för matanmälan blir dagen innan s̊a att pizzerian kan bli förvarnad.

Propositioner

Ordförande har lagt fram tre propositioner varav en blev struken p̊a grund av missförst̊and. Styrelsen beslutar
att propositionen om sportansvarige s̊a som den ser ut p̊a Google Drive ska läggas fram p̊a stormötet. Den
sista propositionen dras tillbaka för omskrivning.

Sektionspub

Matanmälan till puben är öppen. Ansökan till styrelsen och matanmälan till stormötet ska släppas p̊a sektion-
spuben.

Internationalisering

Bordslägges till nästa möte.

6 Övriga fr̊agor

• PR-amanuensen har blivit kontaktad av ett startup-företag som vill ha rabatt med tanke p̊a deras status
som startup. PR-amanuensen tänker att de kan f̊a 50% p̊a Facebook inlägg men att planscher beh̊aller
sitt orginalpris p̊a grund av att de tar fysisk plats.

• Vi har i dagsläget inget pris för reklam i nyhetsbrevet s̊a det kan vara bra att lägga till det i prislistan.

• Styrelsen ska försöka använda den officiella Slack-kanalen istället för privata Facebook-konton för officiell
kommunikation.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutas 13:10.
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Sekreterare Leo Okawa Ericson

Ordförande Sofia Engström

Justerare Axel Lingest̊al
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