
Styrelsemöte v.5

Datum: 2022-02-01

Tid: 12:15

Plats: 1145

Närvarande: Oskar Nylin, Sigurd Drivenes, Eydis Daanen, Sabere Hassanyazdi, David Andersson, Leon
Philip, Aron Lif, Linus Wæhler, Julia Sandberg

1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 12:18.

2 Formalia

Leon Philip valdes till mötessekreterare.

Val av justerare

Eydis Daanen valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

3 Senaste mötesprotokoll

Sigurd har inte f̊att överlämningen gjord än, som skulle göras förra veckan. Väntar p̊a att f.d. sekreterare
färdigställer och justerar protokollet.

Årets första KV möte hölls förra veckan. Har fortsatt diskutera panten.
Julia har inget att rapportera.
Linus har sp̊anat lite p̊a merch och hoodies.

4 Lägesrapport

5 Mötesfr̊agor

Presentation av styrelsekontakt: Colin Daly

Colin anlände sent till mötet, mötespunkten togs upp som andra mötespunkt. Colin presenterade sig själv,
där han lade tyngt p̊a att han är en bra hjälp och vägledare om vi i styrelsen eller n̊agon i sektionen skulle
ha en fr̊aga om UTN. Överv̊aningen i officersvillorna är under diskussion, d̊a intendenturstyrelsen tagit upp
risken för brand om för m̊anga vistas p̊a överv̊aningen. I dagsläget f̊ar vi inte ha förr̊ad p̊a överv̊aningen,
men UTN:s studiesocialt ansvariga h̊aller kontinuerligt p̊a att driva fr̊agan med intendenturen. L̊angsiktigt
kommer en brandstege att installeras, och i detta fall skulle fler f̊a vistas p̊a överv̊aningen. Vi f̊ar lov att ha
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752 37 Uppsala

dv-ordf@utn.se
datavetenskap.nu



Styrelsemöte v.5

mikrov̊agsugn, kaffemaskin, och försäljning, dock var intendenturen lite sm̊asura p̊a kyl/frys med tanke p̊a
brandrisk. Intendenturen har inte uttryckligen sagt nej till förtäring av alkohol i officersvillorna, och UTN har
en förhoppning om att sittningar kommer kunna h̊allas i officersvillorna i framtiden. I dagsläget bör vi ha i
åtanke att det är universitetets lokaler, och att vi riskerar att förlora möjligheten till att h̊alla sittningar p̊a
Ångström.

Utrymme i ladan

Oskar har f̊att mail om att lediga platser finns i ladan. Finns totalt 16 platser varav 6 är tomma, dock har
inga storlekar angetts för platserna. En plats kostar 150 kr/m̊anad vilket betalas terminvis. Vi vet inte hur
överv̊aningen i officersvillan f̊ar utnyttjas, och vill fr̊aga UTN om vad som gäller. Styrelsen anser att vi bör
använda överv̊aningen i officersvillan till förr̊ad, och flytta grejerna om vi blir tillsagda att det inte f̊ar förvaras
där. Styrelsen kom fram till att vi avvaktar med att skaffa ett utrymme i ladan tills vidare.

Efter att ha f̊att information fr̊an Colin om att vi i dagsläget inte f̊ar använda överv̊aningen i officersvillorna
s̊a bestämde styrelsen att sektionen ska skaffa en plats i ladan.

Anmälan sektionsflotte

Leon nämnde att tidigare år har utlottning av platser skett, där man lottar ut platser baserat p̊a hur m̊anga
som f̊ar plats i flotten.

Beslut: Klubbverket ansvarar för utlottning och anmälan av platser till sektionsflotte.

Rutiner för tillg̊ang till nya sektionsrummet

Styrelsen anser att vi bör ställa in en sekundär kod till nya sektionsrummet, men att vi avvaktar med att g̊a
ut med denna kod tills vi packat upp och flyttat in ordentligt. Denna kod är tänkt att ge alla inom sektionen
tillg̊ang till rummet.

6 Övriga fr̊agor

Eventuellt skicka ut den nya koden till rummet via maillistan för kandidatprogrammet. Leon fixar ett formulär
där sektionsmedlemmar f̊ar komma med namnförslag till nya rummet.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:57.

Sekreterare Eydis Daanen

Ordförande Oskar Nylin

Justerare
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