
Styrelsemöte v41

Datum: 2020-10-06

Tid: 12:19

Plats: Zoom

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

Studiesocialt Ansvarig Ivar Bennemo, Klubbmästare Sara Liljefors, Klubbmästare Hampus Sandqvist,

Tillg̊angsansvarig Leon Philip

1 Mötets öppnande

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

2 Formalia

Val av justerare

Beslut: att välja Leon Philip till justerare.

Godkännande av dagordning

Beslut: att godkänna dagordningen.
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3 Lägesrapport

Ordförande Leo Okawa Ericson meddelar att TekNat ville ha en hejarramsa; han gav “Daa-ta vee-ta-re” med

s̊a många a:n och e:n att vi hamnade precis p̊a tecken-gränsen.

Vice Ordförande Patrik Wingqvist mailade ÖG om sektionspubben, men har inte f̊att svar än.

Sekreterare Mika Ivarsson hade ingenting att rapportera.

Studiesocialt Ansvarig Ivar Bennemo var p̊a möte med studiesoc: UTN vill att vi har studerande skyddsombud,

ett per årskurs. Naturvetenskapliga Utbildningsnämnden samt fakulteten har ett förslag om att ändra hur

behörigheter fungerar, s̊a att man behöver ha klarat kurser för att f̊a deras behörighet istället för att bara ha

tagit dem. Det har ocks̊a framtagits en riktlinje för genomföring av skriftliga prov p̊a distans - många professorer

farh̊agar att det fuskas. Eftersom att det är olagligt att bevaka folk i deras hem behöver eximinationsmomentet

anpassas för distans.

Klubbmästare Sara Liljefors har haft möte inför en Halloween-sittning med 100 planerade gäster.

Klubbmästare Hampus Sandqvist förbereder eventuell pubbrunda

Tillg̊angsansvarig Leon Philip h̊aller p̊a att beställa ovvar, 39 stycken har beställts.

4 Mötesfr̊agor

Internationalisering

Ett antal förslag framfördes för att underlätta för kommunikation med v̊ara internationella studenter. Dessa

var: att översätta styrelseprotokollen, att h̊alla möten eller stormöten p̊a engelska, att översätta styrelsens

dokument, att förutsätta att möten behöver h̊allas p̊a engelska tills motbevisat, samt att lägga till mötesspr̊ak

som pukt p̊a dagsordning och föredragslista. Dessa förslag framfördes, men valdes inte, och är inte ämnade att

implementeras samtidigt.

Arbetskväll

Beslut: att Sekreterare Mika Ivarsson skickar en doodle till styrelsens medlemmar för att bestämma tid för

arbetskväll för att övresätta dokument.

Testing av teknik inför stormötet

Beslut: att Sekreterare Mika Ivarsson skickar en doodle till styrelsens medlemmar för att bestämma tid för

att h̊alla genrep inför stormötet för att minimera besvär med tekniken.

Mat p̊a stormötet

Vi diskuterade hur vi kan bjuda p̊a mat p̊a stormötet p̊a ett säkert sätt.

Beslut: att styrelsen bjuder p̊a mat p̊a plants och presentkort för mat-tjänst för stormötet.

att maten styrelsen bjuder p̊a är portionsförpackad.
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5 Övriga fr̊agor

Tv̊a övriga fr̊agor diskuterades, b̊ada var förslag fr̊an styrelsemedlemmar till styrelsen. Det första var att skicka

kallelser i Discord, det andra var att skapa en Trello för där sekreteraren kan lägga upp beslut när de fattas,

som sedan kan h̊allas uppdaterad s̊a att vi inte glömmer saker vi bestämt.

6 Mötets avslutande

Kl. 12:58

Sekreterare Mika Ivarsson

Ordförande Leo Okawa Ericson

Justerare Leon Philip
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