
Styrelsemöte v.13

Datum: 2022-03-29

Tid: 12:15

Plats: Fooajén

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

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:18.

2 Formalia

Val av justerare

Aron Lif valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

3 Senaste mötesprotokoll

Skrivit in vilka aktiviteter vi kommer ha under mottagningen. Problemet med för f̊a faddrar kommer troligtvis
inte upprepas detta år. Ang̊aende fotografering kommer vi eventuellt ha den nästa tisdag.

4 Lägesrapport

Sigurd: Har skickat fakturor och betalat det som ska betalas. Leon: Hade pubrunda förra veckan. Naturve-
tarfesten är p̊a lördag. KV ska planera inför p̊asksittningen och capseisa. Sabereh: Kursvärderingsbattlen gick
inte s̊a bra. Inte m̊anga som dök upp och kursvärderade. Har varit p̊a programr̊ad. N̊agra personer fr̊an olika
universitet som utvärderade DV. Deras återkoppling var att IOOPM behöver skrivas om. Ska eventuellt börja
g̊a p̊a lunchmöte med lärare i mitten p̊a varje termin. Ska försöka f̊a med de internationella studenter men till en
början med ska vi försöka engagera masterstudenterna och d̊a kommer vi automatiskt f̊a med de internationella
studenterna. Har varit p̊a öppet hus, och det gick bra. Julia: Har haft kontakt med IT:s studiesoc om en
filmkväll. Ska p̊a studiesocmöte. Sitter som suppleant till IT-instituitionens styrelsemöte, men det är oklart
om vi saknar representanter. Aron: Har fortsatt med Fooajén och har börjat sätta upp möbler och f̊a färdigt
rummet.
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5 Mötesfr̊agor

Mottagningen

Styrelsen ska komma p̊a en sektionstext med information om sektionen, aktiviteter vi anordnar och aktiviteter
under mottagningen.

6 Övriga fr̊agor

En fr̊aga ang̊aende Hitract, om vi vill g̊a vidare med det och i s̊a fall hur. Idé att Oskar sätter sig in i systemet
och sedan informerar resten av styrelsen om hur det fungerar. Sabereh har pratat med Johannes och han
var inte s̊a positiv till förslaget utan tycker att vi ska fortsätta mejla ut informationen. Har f̊att ett mejl om
en workshop om eget företagande, vilket eventuellt skulle vara intressant. Datastugan är fortfarande under
diskussion. En fr̊aga är om vi vill köpa in mat att sälja. Styrelsen verkar eniga om att köpa in lite mat, men
troligtvis inte i lika stor omfattning som tidigare. En idé med kaffet är att om man köper en DV-mugg s̊a f̊ar
man ta kaffe/te gratis. Ska fortsätta med dekoration av Fooajén. Ska hänga en tavla ovanför soffan ocks̊a. Vi
skulle kunna designa en affisch. Skulle kunna lägga märkena i en liten l̊ada, s̊a att det är lättare för folk att
köpa märken.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutas 12:53.

Sekreterare Eydis Daanen

Ordförande Oskar Nylin

Justerare
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Lägerhyddsvägen 2
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