
Styrelsemöte v.9

Datum: 2022-03-01

Tid: 12:15

Plats: Sektionsrummet

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

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:15

2 Formalia

Val av justerare

Leon Philip valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3 Senaste mötesprotokoll

4 Lägesrapport

Sabereh: Studier̊ad snart igen. Denna g̊ang kommer det vara p̊a plats. Hon kommer behöva hjälp att fixa fika
med mera. Vad gäller datastugan, s̊a har IT sagt att de vill vara med men finansieringen m̊aste fortfarande
ordnas.
Leon: Syjunta ig̊ar. När Bongstyret blir beror p̊a när de kan boka lokal för ett släpp. Lagt upp ett event för
Capseisa och fortsätter att planera.
Aron: Har mejlat näringsliv ang̊aende frysdisken. Inte s̊a mycket mer har hänt med sektionsrummet, en del
grejer som ska bäras ut fortfarande.
Julia: Har varit p̊a studiesoc-möte. Ska ha möte en g̊ang i m̊anaden. Diskuterat regler för avstängning.
Kommer kunna boka mikrorum. Om vi har kaffebryggare och mikrov̊agsugn i sektionsrummet, m̊aste vi ha
timer p̊a dem. Nämner att vi borde diskutera rutiner kring kodl̊aset. Vi f̊ar hänga upp grejer p̊a väggarna men
inte m̊ala om. De kommer att renovera p̊a utsidan av byggnaden under mars. Överv̊aningen är fortfarande
off-limits. Kylardiskmaskinen fungerar inte i hus 18. Tupplurarna är inte i hus 18 tills vidare.
Sigurd: Inget att meddela.
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5 Mötesfr̊agor

Masterprogram situation

Oskar ska ha möte p̊a fredag med berörda parter ang̊aende situationen. Vi som styrelse borde komma med
en plan för hur vi ska hantera situationen. N̊agra idéer för att involvera masterstudenterna mer är att lägga
upp all information p̊a engelska (Facebooksidan med mera) ocks̊a, och att DV är med n̊agon dag under deras
mottagning. Försöka f̊a kontakt med programansvarig för dessa program, och p̊a s̊a sätt f̊a direkt kontakt med
masterstudenterna. Försöka f̊a studiekontakt fr̊an masterprogrammen. Inför studier̊ad kan man ha ett möte
med dessa personerna. Man kan skicka en länk till masterstudenterna för att komma med i en mejllista och att
komma p̊a deras mottagning och berätta om vad vi gör och f̊a kontakt med dessa studenter.

Fr̊aga: Har alla blivit inbjudna till slack?

Vi ska f̊a inbjudan till UTN:s Slack. En del verkar inte ha f̊att det ännu. Vi ska avvakta och se vad UTN gör
med situationen.

Fotografering

Ska försöka ha fotograferingen s̊a snart som möjligt. Men fr̊agan är om vi ska vänta tills vi har f̊att v̊ara
styrelsetröjor. Vi har n̊agra olika idéer för vem som kan fotografera oss.

6 Övriga fr̊agor

Förra året hade sektionen 40-̊ars jubileum, men utan sittning, s̊a tanken är att ha sittningen detta år. Fr̊agan
är om styrelsen eller en del av styrelsen vill vara med att h̊alla i sittningen (planering med mera.). Idén är att
det kommer vara en finsittning under hösten p̊a n̊agon nation för datavetare. Under mars kommer planeringen
att p̊abörjas.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutats 12:50

Sekreterare Eydis Daanen

Ordförande Oskar Nylin

Justerare Leon Philip
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