
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2015-09-29

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 (Studier̊adsordförande)

Adjungeringar: Pouya Ashraf, Halloweensittnings-ansvarig

Mötet öppnas: 12:15

1 Val av justerare

• Patrik väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Andreas: Har fakturerat tilsammans med Karolin, sett till att sektionens stormöte ligger
i allas schema. Har även skickat ut en enkät till årets ettor ang̊aende vad de tyckte om
Eda-resan. Svaren är överväldigande positiva.

• Tim: Har släppt anmälan till paintball, hittills har 140 personer anmält sig. Har börjat ordna
för att IT-Sporten ska kunna spela basket p̊a Söndagar. Har även varit med p̊a volleyboll där
vi kom tv̊aa.

• Filip: Har mailat med F-sektionen ang̊aende samarbete vid årets beställning av overaller.

• Karolin: Har tagit p̊a sig ekonomiskt ansvar för paintball-eventet och har fakturerat med
Andreas.

• Anna: Har talat med nationer ang̊aende pubrundan och planerat Daesquen.

• Karolina: Har varit p̊a arbetsutskott och programr̊ad. Karolina ska tillsammans med n̊agon
fr̊an DV diskutera DARKen d̊a kursen mottagit väldigt mycket kritik i år.

3 Haloweensittning

• Pouya Ashraf, 2014 års klubbmästare h̊aller i år i Halloweensittningen d̊a Anna höll i förra
årets. Pouya har talat med DV:s klubbmästare och de har beslutat att sittningen h̊alls 30/10
p̊a Uthg̊ard. Det kommer finnas att 75 platser p̊a sittningen. Klubbverket och STS-sektionen
kommer hjälpa till med matlagning och servering. Jakob, DV-sektionens klubbmästare ska
försöka ordna släppbiljetter p̊a n̊agon nation som kan säljas till de sittande. Kuvert kommer
säljas där en öl/cider och 2 glas vin ing̊ar.
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4 Daesquen

• Anna har haft möte ang̊aende Daesquen där temat har fastställts. Temat avslöjas vid senare
tillfälle. Ett märke kommer ing̊a i sittningen.

5 Pubrundan

• Efter årets pubrunda har IT-sektionen blivit temporärt portade fr̊an Västgöta nation (VG).
Enligt VG har flera IT-studenter försökt g̊a ut ur puben med alkohol och klagat när de blivit
tillsagda.

6 Övrigt

• Kaffesponsring: Sektionen ska undersöka möjligheten att f̊a sponsring för att köpa in kaffe.

Mötet avslutas: 12:56

Andreas Lelli, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Patrik Larsson, justerare
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