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1 Mötets öppnande

2 Formalia

Val av justerare

Aron Lif valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

3 Senaste mötesprotokoll

Har inte f̊att det senaste mötesprotokollet.

4 Lägesrapport

N̊agra stycken som inte har f̊att sina testamenten ännu. Majoriteten av de som har f̊att sina testamenten fick
dem efter överlämningen. I framtiden ska styrelsen bli bättre p̊a överlämningen, testamenten ska skickas ut
innan överlämningen och mer nuvarande styrelsemedlemmar ska ha mer kontakt med nya styrelsemedlemmar
inför överlämningen. Aron informerar att flytten fr̊an FooBar fortfarande är p̊ag̊aende. Styrelsen ska försöka
ha ett par städdagar att fixa det sista med flytten. Sabere informerar om studier̊ad onsdag den 26/1 p̊a Zoom.
Klubbmästarna ska ha ett möte med klubbverket denna vecka. De informerar även att m̊anga av evenemangen
har skjutits upp. Julia informerar att hon har f̊att inbjudan till särskilda möten, men det är oklart om hon
behöver g̊a eller endast n̊agon fr̊an IT.

5 Mötesfr̊agor

Överlämning av poster

Senare under året ska styrelsen återkomma till överlämningen av poster, och förbättra dennal.
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Uppdatering av hemsida

Den svenska versionen av hemsidan är nästan färdig, men inte den engelska. Mer information till studenter,
om exempelvis boende, ska läggas till p̊a hemsidan. Hemsidan är inte särskilt snygg men den räcker för
informationssyfte. Funderingar kring om hemsidan ska designas bättre. Den nya hemsidan är inte lanserad
ännu, utan nu kommer man till den gamla (inaktuella) hemsidan. Styrelsen ska snarast lansera en fungerande
version av den nya hemsidan. Det är viktigt att aktuell information finns att hitta p̊a hemsidan. Linus kan ta
hjälp av fler personer att f̊a ig̊ang hemsidan för att öka effektiviteten.

Nya sektionsrummet/tillg̊angsansvariga rollen

Det nya sektionsrummet kommer troligtvis inte att ha n̊agon FooBar, men eventuellt kommer en gemen-
sam kiosk i officersvillorna startas. Tanken är att man kan ha lite försäljning i sektionsrummet, men endast
för datavetare, och inte i lika stor utsträckning (utbud) som i nuvarande FooBar. Aron berättar att det
finns tv̊a olika alternativ för hur vi vill ha sektionsrummet, ett ställe att kunna sitta och plugga eller ett
”hängrum” (mindre för att plugga än nuvarande FooBar). Vi f̊ar testa med rummet vilket som fungerar bäst,
och utrymmesmässigt vad som fungerar. De större rummen i villorna kan komma att bli mer med bord för
plugg och i s̊a fall behövs det eventuellt inte i sektionsrummet. En del möbler kommer att utdelas till sektionen
för sektionsrummet. En idé är att man kan försöka kombinera lite bord med stolar och soffor. Eventuellt ska vi
ta med hyllor fr̊an FooBar till det nya sektionsrummet för spel m.m. Tanken är att förr̊adet vid sektionsrummet
framförallt ska vara för merch. Förr̊adet har inget l̊as, men det skulle man själv kunna sätta p̊a, s̊a att man kan
förvara lättillgängliga grejer där. Fr̊an UTN kan man även hyra förr̊ad. Planen är att avvakta att lägga upp
en budget för sektionsrummet tills vi har f̊att möbler m.m. Målet är att vara utflyttat fr̊an (gamla) FooBar
när vi flyttar till nya Ångström, d.v.s. 7 februari och försöka bli färdig med det nya sektionsrummet i slutet p̊a
februari.

Mötesklubba

Idé att köpa en mötesklubba. En annan är en sorts högtalare till mötena eftersom m̊anga sitter p̊a Zoom, men
en laptop i mitten p̊a bordet kan vara ett enklare och billigare alternativ.

6 Övriga fr̊agor

I kassask̊apet finns ett kassaskrin med mycket mynt, som eventuellt kan växlas in. Målet är att bli helt och
h̊allet kontantlösa. Funderar p̊a att avsluta iZettle, eftersom styrelsen fortfarande betalar för den, även fast vi
inte har den. I och med att försäljningen kommer bli mindre, kan vi eventuellt g̊a vidare med endast Swish.
Olika idéer om att skriva ut QR-koder för Swish. Man kan eventuellt ha olika Swishnummer för olika ändam̊al,
t.ex. mat och merch. Sigurd informerar att det finns pengar p̊a ett annat konto, som förslagsvis kan flyttas över
till det vanliga bankkontot istället. Om man hyr lokaler (eller p̊a andra sätt använder DV:s pengar) ska man
spara kvitto och ge till Sigurd s̊a snabbt som möjligt, för att hjälpa och underlätta för honom. Klubbmästarna
blev informerade om att de skulle söka pengar. Medaljerna har kommit in. Sektionen har blivit sponsrad, och
företagets logga kommer att finnas p̊a T-shirts. Eftersom styrelsen redan f̊att in pengar fr̊an företaget skall
tröjorna beställas snarast. Troligtvis kommer tröjorna delas ut gratis till datavetare, förslagsvis i FooBar, i och
med att sponsringen har täckt alla kostnader.
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7 Mötets avslutande

Sekreterare Eydis Daanen

Ordförande Oskar Nylin

Justerare
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