
Styrelsemöte v20

Datum: 2020-05-19

Tid: 12:19

Plats: Zoom

Närvarande: Ordförande Leo Okawa Ericson, Vice Ordförande Patrik Wingqvist, Sekreterare Mika Ivarsson,

Studier̊adsordförande Emma Kjellin, Studiesocialt Ansvarig Ivar Bennemo, Klubbmästare Jonas Nygren,

Klubbmästare Sara Liljefors, Tillg̊angsansvarig Leon Philip, Informationsansvarig Noa Lerch

1 Mötets öppnande

Ordförande Leo Okawa Ericson öppnade mötet med en vakuumflaska istället för klubba.

2 Formalia

Val av justerare

Beslut: att välja Emma Kjellin till justerare.

Godkännande av dagordning

Beslut: att godkänna dagordningen.
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Lägerhyddsvägen 2
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3 Lägesrapport

Ordförande Leo Okawa Ericson var mötesordförande p̊a stormötet, och har mailat UTNs informationsansvarig

om att f̊a en ny mailadress till v̊ar revisor.

Vice Ordförande Patrik Wingqvist har tömt brevl̊adan, betalat och bokfört de fakturor som l̊ag där.

Sekreterare Mika Ivarsson var mötessekreterare p̊a stormötet, har skrivit protokoll och f̊att det justerat.

Studier̊adsordförande Emma Kjellin gick p̊a programr̊adsmöte p̊a onsdagen veckan innan, meddelar att utbild-

ningen börjar som vanligt igen den 31e Augusti preliminärt.

Studiesocialt Ansvarig Ivar Bennemo hade terminens sista studiesocialmöte förra veckan, vilket handlade om

UTNs enkät om distansundervisning. Enligt resultatet av den enkäten tycker de flesta att det fungerar bra,

men många mår sämre - framför allt internationella studenter.

Klubbmästare Jonas Nygren och Klubbmästare Sara Liljefors har haft möte om kräftskivan p̊a grund av att

vi kanske inte f̊ar ha kräftskivetältet där vi brukar ha det i och med gymnasieskolan i närheten. Det ska bli

spelkväll p̊a torsdag, och de planerar ett annat kommande event.

Tillg̊angsansvarig Leon Philip har samlat in all info han behöver fr̊an ovveleverantörerna, det som nu återst̊ar

är att välja vilken vi ska använda. Han snackade med tv̊a äldre studenter efter v̊armötet om märken, säger att

vi kommer behöva köpa in nya till reccarna nästa år.

Informationsansvarig Noa Lerch har gjort flera blogg- och Facebook-inlägg.

4 Mötesfr̊agor

GDPR

Beslut: att anta denna GDPR-polity med redaktionella ändringar.

Efter stormötet

Vi diskuterade vad vi ska göra efter stormötet. Vi fick inga motioner, men n̊agra små-saker behöver göras änd̊a,

framför allt med revisorn.

5 Övriga fr̊agor

Möten kvar

Det är bara tv̊a möten kvar tills sommarlovet.

Zulip

Leo pichade Zulip som alternativ för chattservice.

6 Mötets avslutande

Kl. 13:00
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dv-ordf@utn.se

datavetenskap.nu



Styrelsemöte v20
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