
Styrelsemöte v.8

Datum: 2022-02-22

Tid: 12:15

Plats: Sal 10133

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

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12.15.

2 Formalia

Val av justerare

Aron Lif valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

3 Senaste mötesprotokoll

4 Lägesrapport

Leon: Fortsätta planera alla event. Klubbmästarna har diskuterat bongstyret eftersom de gärna vill ha ett
släpp efter̊at p̊a en nation.
Aron: Sektionsrummet g̊ar fram̊at och är förhoppningsvis redo för inflytt i slutet p̊a februari. F̊att en del soffor
att flytta in till rummet. Eventuellt köpa en soffa fr̊an secondhand till sektionsrummet.
Sabereh: Datastuga har diskuterats med IT, och de ska prata med sin sektion ang̊aende förslaget.
Linus: Jabs-beställningen är fixat, men det ska fortfarande betalas och kommer skickas till Uthg̊ard. Ska g̊a p̊a
kommunikationsr̊ad. Julia: Studiesocr̊ad p̊a torsdag.
Sigurd: Han och Noa har varit p̊a banken, men p̊a grund av ett fel i stormötesprotokollet behöver de fortfarande
fixa det.

5 Mötesfr̊agor

Q+

De nya Q+ amanuenserna presenterar sig. De är till för tjejer och icke-binära p̊a DV och IT. De ska anordna
ett event - inspodagen - för framtida studenter (9/10 maj) och vill gärna att styrelsen är med och presenterar
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sig. De ber styrelsen att försöka komma ut med information till sektionen om eventet. Institutionen vill betala
för allt, men de kan inte betala för maten. Q+ undrar om vi kan sponsra dem för maten. Fr̊agan är om vi kan
söka bidrag, eventuellt fr̊an Johannes, för detta ändam̊alet. Tanken är att sittningen som ska äga rum ska vara
p̊a n̊agon nation. De kan inte uppskatta ännu hur m̊anga de kommer bli p̊a inspodagen.

Dataanalys situationen

Colin (kontaktpersonen) förklarar att sektionen har f̊att in för m̊anga masterprogram under för kort tid. DV
och matematikerna har haft ett samarbete vad gäller dataanalysen (masterprogrammet). K̊aren vill att DV
ska ta över detta masterprogram. I nuläget är det otydligt vem som ”ansvarar” för dataanalysen. Det saknas
representanter i studier̊adet för en del av masterprogrammen, och k̊aren vill att DV ska tillsätta fler. Insti-
tutionens arbetsgrupper behöver ocks̊a fler representanter fr̊an DV. Kortsiktig lösning skulle kunna vara att
en/flera fr̊an styrelsen f̊ar g̊a och representera sektionen vad gäller dessa masterprogram. FUM skulle behöva
ta ett beslut för att försöka lösa denna situation och f̊a en tydligare struktur för det hela. Skulle kunna försöka
f̊a mer kontakt mellan masterstudenterna och styrelsen, exempelvis genom mottagningen. Kan aktivt försöka
n̊a ut till masterstudenterna. Styrelsen kan ocks̊a försöka f̊a hjälp fr̊an de programansvariga att försöka ”lösa
situationen”. Ska försöka f̊a in ett möte för att diskutera vidare (styrelsen och k̊aren).

Information fr̊an ordförandemöte

Oskar har varit p̊a ordförandemöte i förra veckan. Överv̊aningen kommer att bli förr̊ad. Men de poängterar
att man inte alls f̊ar g̊a upp dit innan allt är färdigt där. Men sektionen kommer definitivt att f̊a plats där.
Man vill försöka ta fram en generell riktlinje för hur klubbverken ska hantera krissituationer som exempelvis
sexualla trakasserier. Leon ska prata med de andra klubbmästarna om de har intresse i det.

Sektionsrummet

Oskar poängterar att vi verkligen ska jobba p̊a att f̊a färdigt sektionsrummet och börja flytta in grejer till
förr̊adet i ladan. Ska boka in ett tillfälle under veckan att bära ut l̊adorna till ladan.

6 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutats 12:57.

Sekreterare Eydis Daanen

Ordförande Oskar Nylin

Justerare Aron Lif
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