
Styrelsemöte v.14

Datum: 2022-04-05

Tid: 12:15

Plats: Fooajén

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

1 Mötets öppnande

Oskar öppnar mötet klockan 12:16.

2 Formalia

Vi kan acceptera detta protokoll.

Val av justerare

Eydis Daanen valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

3 Senaste mötesprotokoll

4 Lägesrapport

Julia: Det har pratats en hel del om krishantering, i sektionerna. Detta handlar om brand, terroristattacker
eller liknande extremfall. Det var även en stor diskussion om sexuella trakasserier. Det är olika åsikter om
man ska ha gemensam policy kring sexuella trakasserier. Det kan behövas en tydlig policy s̊a man vet hur
man ska göra vid uteslutning och liknande s̊a alla elever är behandlade lika. KTH har ett system där de har
en extern grupp som tar beslutet och de beslutar om det är ett beteende som man vill se i sektionen, m̊aste
allts̊a inte vara sexuella trakaserier. Det har varit problem tidigare i denna fr̊aga och mottagningen. Vi är
en av de enda mottagningarna som har en hemlig reccefrid. Det som det har kommit fram till är att det ska
sättas ihop en grupp som ska hantera dessa ärenden, troligen blir det en person per sektion. Studiesoc ska se
till att reccefriden ska föras fram i framtiden. Reccefriden ligger inte i TD motagningens policy. Vi har inga
studerande skyddsombud men vi f̊ar börja med att fokusera p̊a masterkrisen just nu. Det ska renovera gamla
Ångström framöver. Det ska sättas ihop en grupp för inflyttningsfest i villorna. Förr̊aden finns p̊a överv̊aningen
och nu är det kod p̊a dem. Möbius kommer skicka ut en kallelse till ett husr̊ad.
Det är ingen hyra p̊a sektionsrummen men det kan komma krav p̊a att rummet ska vara för alla studenter och
inte vara ett rum endast för styrelsen.
Det finns städsaker under trappen.
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Aron: Vi är klara i Fooajén s̊a att vi kan ha öppning och tanken är att vi ska ha öppning nu under vecka
(efter p̊aslov).
Leon: Det var Naturvetarfest nu i lördags.
Den 13:e april är det p̊asksittning.
Den 19:e april cykelsittningen/bongstyret.
Sist men inte minst är capseisa.
Sigge: ingen uppdatering.

5 Mötesfr̊agor

Hitract

Utvecklad av studentener och för studenter.
Gjord för att vi som studenter enklare kan komma i kontakt med varandra och även enklare för oss att komma
i kontakt med företag.
Tanken är att vi ska kunna se vad som händer i v̊ar sektion eller i hela Uppsala. Det finns potential att det ska
fungera även upp till andra universitet beroende p̊a hur l̊angt appen sprider sig.
Man börjar med att skapa ett konto, där f̊ar man välja intressen och favoritkurser.
Företagen kan söka efter dig basserat p̊a intressen och utbildning. Det g̊ar inte att skapa fejkkonton, eftersom
kontot är alltid kopplat till din universitetsinloggning. Detta kan även göra det lättare för oss att se vilka som
pluggar DV och liknande.
När du g̊ar med i föreningar kommer det synas vilka föreningar du är med i under din profil.
Det sv̊ara är överg̊angen mellan motagningen och den vanliga studietiden; att f̊a ut info till de nya eleverna.
I programmet kan man sätta biljettsläpp och liknande där man kan köpa biljetter i appen, man kan sätta
släpptid p̊a när man f̊ar börja köpa biljetter och d̊a kan man även ha biljetten i mobilen vilket gör att man har
alla sina biljetter samlade vilket gör det väldigt smidigt.
Oskar visar bildexempel p̊a hur man köper biljett.
Oskar viar bild p̊a hur man kan slippa google-formulär och liknande genom att använda appen.
Oskar visar appen och det ser ut som en väldigt enkel design som liknar sociala medier-appar man redan är
familjär med.
Oskar läser i avtalet som är konfidentiellt.
Vi väljer att skriva p̊a Hitract-avtal efter röstning.

V̊armötesplanering

Vi ska ha v̊armöte snart, Oskar och Sigurd har pratat och planerat att det ska vara 3/5, detta innebär att
utskick m̊aste ske senast 13/4. Förslag m̊aste lämnas in 10 dagar före s̊a styrelsen kan ge ett skriftligt svar p̊a
dem. Vi har redan n̊agra propositioner just nu.
Ändring av tillg̊angsanvariga och även ombud av alla masterprogrammen.
Om vi bjuder in masterstudenter kommer vi behöva planera att mötet ska vara p̊a engelska. Detta är n̊agot vi
borde försöka f̊a till änd̊a.
Demonstration av nya webbsidan s̊a vi kan f̊a feedback.
Hitract-genomg̊ang/presentation s̊a vi kan informera och dela informationen till veteranerna inom DV.
N̊agon skulle behöva skriva om de planerade ändringarna i stadgarna, alternativt att Oskar och Sigurd gör det.
Vi m̊aste bjuda in Olle, Johannes och revisorn. Revisorn är ännu ett fr̊agetecken för oss.
Funderar p̊a att bjuda p̊a mat, exempelvis pizza.

6 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutas 12:58.
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Sekreterare Aron Lif

Ordförande Oskar Nylin

Justerare
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