Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2015-09-08

Styrelsens medlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik Larsson (Grafiskt ansvarig), Adam
Woods (Informationsansvarig), Karolin Gjöthlén (Kassör), Anna Normark (Klubbmästare),
Karolina Nikamo (Studierådsordförande)
Frånvarande: Karolina Nikamo
Mötet öppnas: 12:10

1

Val av justerare

• Karolin väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Adam: Har jobbat på Sektionens webbsida.
• Tim: Har bestämt datum för paintball med F, Q och K-sektionerna, planerat inför eventet
och börjat jobba med Ångströmsmästerskapet.
• Anna: Har anordnat kräftskiva, haft möte inför Dasquen och haft uppföljningsmöte angående
kräftskivan.

3

Eda

• Torsdag 17/9 åker styrelsen tillsammans med reccarna till Eda Lägergård. Under veckan ska
vi meddela alla reccar och öppna anmälan. Planeringsmöte inför resan hålls fredag 11/9 kl
11.00.

4

Paintball

• Priset för det paintball-event som ska hållas är förtillfället relativt högt och sportcheferna
söker nu sponsring från sektioner och programansvariga. IT-Sektionen kan gå in med pengar
om övriga sektioner också hjälper till. Preliminärt datum: Lördag 10/10

5

Frukostmöte

• Styrelsen ska ha fika/brunch med reccarna klockan 12.00 måndag 14/9 där vi bjuder på någon
mat.
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6
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Logga till IT-Sporten

• Patrik, Tim och Mikaela ska försöka ta fram en logga till IT-Sporten som kan användas för
att marknadsföra IT-Sporten inför hösten.

7

Övrigt

• Kräftskivan: Efter kräftskivan har UTN kallat till möte för att diskutera den p.g.a. att den
vid flera tillfällen gått över styr. Detta berör inte bara Es och IT utan alla sektioner som haft
kräftskiva under mottagnings-veckorna.
• Dasquen: Kommer inte hållas med Es i år. Anna undersöker möjligheter att hålla med
någon sektion utanför TekNat för att jämna ut mängden tjejer. Nuvarande förslag är med
receptarierna.
• Pubrunda: Pubrunda kommer hållas Onsdag 23/9. Tema kommer senare.
• Halloweensittning: Preliminärt datum för Halloweensittningen är 30/10.
• Rebusrally: Styrelsen kommer tävla ut en startplats i rebusrallyt som inträffar 26/9.
Mötet avslutas: 12:50

Andreas Lelli, ordförande

Filip Gölander, sekreterare
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Karolin Gjöthlén, justerare
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