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Datum: 2022-03-08

Tid: 12:15

Plats: Sal 101154

Närvarande: Oskar Nylin, Sigurd Drivenes, Eydis Daanen, Sabere Hassanyazdi, David Andersson, Leon
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1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:12.

2 Formalia

Val av justerare

Sigurd Drivenes valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3 Senaste mötesprotokoll

Blivit bestämt att Noah ska fotografera oss.

4 Lägesrapport

Leon: Kommit upp event för BioBl̊akulle 13 april p̊a Bridgens. Har haft möte där man kommit fram till att
DV st̊ar för Bridgens men BioMed är ekonomiskt ansvariga. DV är matansvarig.
Sabereh: Inget att meddela.
Aron: Planen var att bli färdig med sektionsrummet i slutet p̊a februari, men p̊a grund av sjukdom och projekt
har det inte blivit färdigt. Men han ska s̊a snart som möjligt f̊a det färdigt s̊a att man kan börja hänga där.
Har en arkadmaskin som ska flyttas in och se om den blir bra i rummet.
Linus: Bokningen för Absolut Gotland är färdig. Har varit p̊a informationsr̊ad. Meddelar ocks̊a att alla i
styrelsen ska g̊a med i UTN:s Slack.
Sigurd: Varit p̊a banken och f̊att tillg̊ang till bankkontot. N̊agra betalningar som skulle slutföras och faktura
som ska skickas ut. Undrar om vi har ett postl̊ada i officersvillorna.
Julia: Inget att meddela.
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5 Mötesfr̊agor

Återkoppling fr̊an MP-möte

Tog upp problemet med masterprogrammet och kom med olika kort- och l̊angsiktiga lösningar. Försöka komma
i kontakt med masterstudenterna exempelvis genom programansvariga. Som styrelse ska vi komma p̊a deras
mottagning och presentera oss och eventuellt en lunchbjudning.

Sektionsaktiviteter under mottagningen

Oskar har f̊att mejl fr̊an nya ReK̊a om sektionsaktiviteter under insparksveckan. De vill gärna veta redan nu
vad vi har tänkt göra, s̊a de kan lägga in det i schemat. Den ska in 27 mars. N̊agra aktiviteter är Alumnkvällen,
DV brännboll och Microgasque. Man kommer snart kunna boka microrummet i gamla Ångstöm, s̊a det hade
kunnat vara en möjlig plats för Microgasquen, eller eventuellt allmänna rummet i hus 18.

6 Övriga fr̊agor

En fr̊aga är vad vi ska göra med hemsidan. Oskar, Linus och Sabereh varit p̊a presentation med ett företag
om en app där man kan lägga in anmälningar, försäljning och mycket mer. Detta f̊ar vi helt gratis, och en
del sektioner har redan skrivit p̊a. Ett möjligt problem är gamla studenter som inte har aktiva studentkonton
längre. Inte heller är det en ersättning för hemsidan. En annan nackdel är att folk behöver ladda ner ännu en
app. Skulle kunna göra en mejllista för att skicka ut information ocks̊a. Kan vara ett väldigt bra sätt att samla
information om allt relaterat till event och viktig information. Ett annat problem skulle kunna vara att vi inte
f̊ar betalt för inlägg om företag i appen. Men det kan vi fortfarande göra p̊a andra informationskanaler. Julia
funderar p̊a om vi kan f̊a ett litet ”fräschare” sektionsrum, mer likt IT:s sektionsrum. Vi har en budget för
sektionsrummet, s̊a vi kan använda pengarna för att investera i ett litet finare sektionsrummet. Kan försöka
köpa p̊a second hand och IKEA. Tanken är att vi ska försöka fixa detta veckan efter tentorna, och inför detta
kan vi bestämma vad vi ska köpa in (22 mars kl 17 möte om vad vi ska köpa in). Ska försöka köra en dag runt
den 26 mars att åka och fixa detta. Leon föresl̊ar att man kan vara n̊agra fler och jobba p̊a hemsidan. Försöka
fixa en ny hemsida p̊a domänen som vi redan har istället för att fixa det som är trasigt.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutas 12:55.

Sekreterare Eydis Daanen

Ordförande Oskar Nylin

Justerare
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