Verksamhetsberättelse 2016/2017
Detta dokument är verksamhetsberättelsen för CS-sektionen verksamhetsåret 2016/2017.
Sektionen har under det gångna verksamhetsåret haft tolv stycken styrelsemöten där sektionens
verksamhet har diskuterats och beslut rörande sektionen har fattats. Styrelsen har även i
enlighet med stadgan hållit två stormöten. Det första under höstterminen 2016 och det andra
som årsmöte under vårterminen 2017.
Under hösten 2016 avgick två styrelseledamöter på grund av att de avslutade sina studier vid
Umeå universitet. Posterna var DV-ego och sekreterare. I enlighet med stadgan så fylldes posten
sekreterare av Jonathan Norberg, invald på ett styrelsemöte och beslutet befästes på sektionens
årsmöte. Posten som DV-ego fylldes aldrig under året då styrelsen inte lyckades hitta någon
lämplig kandidat till posten utan var vakantsatt.
Sektionen har under året påbörjat uthyrning/utlåning av sektionens skåp (placerade utanför
lunchrummet på plan 1 i MIT-huset). Medlemmar i CS-sektionen kan låna skåpen utan kostnad.
Skåpen lånas terminsvis och har under året skötts av det studiesociala utskottets ordförande
Filip Christiansen. För medlemmar i NTK som tillhör en annan sektion kan skåpen hyras för 100kr
och för studenter som inte är med i NTK är priset något högre. Uthyrning av skåpen har varit ett
ärende som dragit ut på tiden sedan förra verksamhetsåret så det känns bra att ha fått igång den
delen av verksamheten.
Styrelsen har under året utan att lyckas arbetat med att beställa nya overaller att sälja till
sektionens medlemmar. Detta arbete har misslyckats till stora delar beroende på brist på tid i
styrelsen och problem med både sponsorer och företaget som sålt overaller. Sektionen har sålt
overaller från det befintliga lagret så långt det har räckt men vid verksamhetsårets slut var det
ännu många av sektionens medlemmar som inte fått möjlighet att köpa en overall.
Sektionsstyrelsen har representerat sektionen i de olika enheterna på NTK samt i det
sektionsöverskridande ordföranderådet. Sektionens märken har sålts av sektionens egon.
Styrelsen har hat kontinuerlig kontakt med cola-gruppen som sköter sektionens cola-maskin på
plan 1 i MIT-huset.

