
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2018-01-23

Styrelsens medlemmar: Agnes Abrahamsson (Ordförande) Markus Johnson (Vice Ordförande),
Benjamin Angeria (Sekreterare), Filip Åslin (Sportchef), Martin Dannelind
(Grafiskt ansvarig), Filip Nystrand (Informationsansvarig), Pontus Eriksson (Kassör),
Mattias Bälter (Klubbmästare), Matilda Widlund (Klubbmästare), William Sandkvist
(Studier̊adsordförande)

Mötet öppnas: 12:13

1 Val av justerare

• Pontus Eriksson

2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

• Vice Ordf: Varit p̊a möten. F̊att information om renovering.

• Studier̊adsordf: Ska g̊a p̊a möte med utbildningsutskottet 7:e feb.

• Klubbmästare: G̊att p̊a möten.

• Grafiskt ansvarig: Tagit fram designer för tröjor.

• Informationsansv: Lagt upp en slack för IT-sektionen. Ska prata med L-Å ang. regler för
Slacken.

• Kassör: Satt upp fakturor och lärt sig systemen.

• Ordf: Svarat p̊a mejl. Pratat med en ny elev. Mejlat Lars-Åke om spons för flotte, vilket han
gav.

• Sekreterare: Strukturerat upp protokoll och lärt sig Latex bättre.

4 Dagordning

4.1 Forsränning

Det bestlutades att n̊agon form av tävling skall annordnas för att lotta ut den sponsrade
flotten.
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4.2 L̊angsiktiga m̊al

Agnes: Att det ska vara rent vid kaffemaskinerna. Förslag till lösning var att köpa brickor
och ställa fram hush̊allspapper.

Martin: Möjlighet att studenterna p̊a IT ska kunna beställa tröjor.

Benjamin: Införskaffa nyttigare alternativ till Skrubben, t.ex. frukt, för att främja IT-
studenternas hälsa.

4.3 Kaffemaskin

Det beslutades att styrelsen behöver se till att göra rent kaffemaskinerna innan längre ledig-
heter.

5 Övriga fr̊agor

• En tröjdesign för sektionströjorna röstades fram.

• Ordf. har kollat upp att team building med sektionen skulle kosta 3000 kr.

• Nybygget p̊a Polacksbacken börjar i April.

• Renoveringen av skrubben är fortfarande aktuell.

• Provisoriska grupp- samt inviduella bilder av styrelsen togs idag.

Mötet avslutas: 12:55

Protokollet är justerat av Agnes Abrahamsson (ordförande), Benjamin Angeria (sek-
reterare) samt Pontus Eriksson (justerare).


