
Styrelsemöte v.6

Datum: 2021-02-09

Tid: 12:15

Plats: Zoom

Närvarande: Leon Philip, Noa Lerch, Ivar Bennemo, Danyal Mirza, Hampus Sandqvist, Henrik von Bahr,
Kristoffer Norrman, Julia Sandberg, Malin Strand

1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 12.17.

2 Formalia

Val av justerare

Henrik von Bahr valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 Senaste mötesprotokoll

4 Lägesrapport

Noa Lerch

F̊att alla inloggningsuppgifter för posten. Har varit p̊a kassörsr̊ad, där man bl.a. diskuterat sektionsförr̊ad p̊a
nya Ångström.

Malin Strand

Blivit kallad till kommunikationsr̊ad nästa vecka.

Hampus Sandqvist och Henrik von Bahr

Har planerat inför grilldag med sektionen framöver, hur det ska kunna genomföras p̊a ett Coronasäkert sätt.
Henrik har f̊att förr̊adsnyckel till FooRum.
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Danyal Mirza

Varit p̊a programr̊ad, hade följande att rapportera:
Man tänker bli h̊ardare p̊a sena anmälningar p̊a grund av en ökning av dessa.
Diskussion p̊ag̊ar om att lärare ska kunna ansöka om videobevakning p̊a hemtentor. En fr̊aga som togs upp p̊a
programr̊adet var: vad händer om n̊agon inte har tillg̊ang till kamera? Detta besvarades med att alla väl har
en smartphone. Om n̊agon enstaka person saknar kamera ska detta eventuellt kunna erbjudas av universitetet.
Eventuellt ska fler tas in p̊a Kandidatprogrammet i DV nästa år, det skulle d̊a bli tre klasser om 90 studenter.
Åsikterna gick isär om detta p̊a programr̊adet.
Kursen i Datakommunikation i period 2 i höstas har f̊att h̊ard kritik. Institutionen och programmet har beslutat
att ge läraren en till chans.

Kristoffer Norrman

St̊afrysen i Foo avfrostad. Maten i Foo börjar sakta men säkert ta slut, oklart om det är värt att köpa in mer,
ungefär 2 personer som handlar om dagen.

Ivar Bennemo

Börjat arbeta med att renskriva mötesprotokoll och sätta sig in i LaTeX-mallarna som finns för detta. Varit
p̊a möte med Internationella Utskottet, hur l̊angt man kommit i sitt arbete med internationalisering skiljer sig
stort mellan olika sektioner. Ivar uppskattade att DV ligger n̊agonstans strax över mitten i sammanhanget. En
punkt som lyftes var att det förutom internationella masterstudenter även finns utbytesstudenter p̊a kandidat-
programmen, dessa f̊ar inte glömmas bort i internationaliseringsarbetet.

5 Mötesfr̊agor

Hemsidan

Julia, Henrik, Noa och Leon erbjöd sig att arbeta med hemsidan, en arbetsgrupp med dessa ska upprättas av
Julia.

PR-amanuens

IT-institutionen anser att PR-amanuensen inte drar in tillräckligt med pengar för att motivera en betald tjänst,
och tänker därför inte tillsätta n̊agon ny till posten. Nuvarande PR Anton Jäger föresl̊ar att det ska bli en
styrelsepost.

6 Övriga fr̊agor

Julia vill f̊a faktorering för styrelsehoodies fixad, samt hitta en tid till att ta styrelseporträtt. Hampus erbjöd
sig att kontakta Media-K̊a för att ta foton till porträtten.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutades 12.47.
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Sekreterare Ivar Bennemo

Ordförande Leon Philip

Justerare Henrik von Bahr
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