
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2015-02-03

Styrelsens medlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik Larsson (Grafiskt ansvarig), Adam
Woods (Informationsansvarig), Karolin Göthlén (Kassör), Anna Normark (Klubbmästare),
Karolina Nikamo (Studier̊adsordförande)

Fr̊anvarande: Anna Normark (Klubbmästare)

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Mikaela väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Andreas: Har lämnat in allt som krävs för sektionsbidrag. P̊abörjat mini-intervjuer med
övriga styrelsemedlemmarna.

• Tim: Har börjat undersöka intresse av Ångströmsmästerskapet.

• Karolina: Ska besöka Es studier̊ad för att undersöka upplägget.

• Adam: Har bytt namn p̊a Google-kontona och websidan.

• Patrik: Börjat med affisch för Semmelfesten. Haft möte med företrädare.

• Filip: Utlämnat fler overaller. Styrt upp latex mallen som används.

• Karolin: Har haft möte med företrädaren Bawer. G̊att igenom information och gjort Andreas
och Karolin ansvariga för Swish-kontot.

• Mikaela: Börjat planera för nya intervjuer med folk som studerar IT p̊a hemsidan.

3 Overallfixarkväll

• En kväll i en lektionssal där medlemmar kan sy/limma p̊a märken för overaller. En del
material tilhandah̊alls av sektionen. Sektionen bjuder p̊a fika. Mikaela tar fram ett datum
som den kan h̊allas. Kommer h̊allas p̊a kvällen.

4 Ny Logga

• Vi vill beh̊alla loggan som finns (It-Slackern) men vill ocks̊a ha en ny som kan användas i
mer proffessionella syften. Patrik ska försöka ta fram förslag men ett möte kommer h̊allas där
medlemmar f̊ar komma med förslag. Vi bör ha n̊agot att presentera p̊a stormötet till v̊aren.
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5 Access till skrubben

• Alla som studerar IT ska f̊a ha tillg̊ang till skrubben. Andreas kommer begära ut listor och
se till att endast behöriga har tillg̊ang. Nya personer som vill ha access ska f̊a godkännande
av n̊agon i styrelsen.

6 Semmelfesten

• Anna har nu fullmakt fr̊an n̊agon som bor i flogsta och ska fortsätta undersöka lokalmöjligheter
där. Alternativet är microrummet p̊a Ångströms. Semmelfesten kommer h̊allas 20/2.

7 XIT sittningen

• Sittning tillsammans med X. X har kontaktat Anna och vill gärna ha en sittning i år. Anna
kommer börja jobba mot en s̊adan sittning.

8 Skifte

• Anna fortsätter undersöka möjliga datum.

9 Övrigt

• Flytt av nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte 11/2

• Fr̊agor fr̊an Polhacks: Andreas kontaktar Polhacksk̊a med lite förslag och tankar. Inget utbyte
kommer h̊allas.

• Bocken: Styrelsemedlemmar med körkort kan skriva p̊a kontrakt med UTN för att f̊a boka
Bocken, UTNs bil.

• Kursutvärderingsdejt: Kort fika kommer h̊allas där styrelsen bjuder p̊a fika i utbyte mot att
man kursutvärderar för att främja detta.

• Websidan: Adam, Patrik och Mikaela ska sätta sig och diskutera websidans utseende för att
jobba mot att ta fram en ny design.

Mötet avslutas: 13:04
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Andreas Lelli, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Mikaela Eriksson, justerare

Signatur


