
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2015-11-17

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)

Fr̊anvarande: Patrik Larsson (Grafiskt ansvarig), Anna Normark (Klubbmästare), Karolin Gjöthlén
(Kassör)

Mötet öppnas: 12:10

1 Val av justerare

• Karolina väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Andreas: Har updaterat stadgarna med de senaste revideringarna och gjort förarbete inför
stormötet.

• Karolina: Har h̊allit i studier̊ad.

• Mikaela: Har h̊allit i workshop för den kommande IT-loggan.

• Adam: Har arbetat p̊a websidan och är nästan klar.

• Tim: Har h̊allit i IT-sporten.

3 Ny logo

• Efter workshopen som hölls för att ta fram en ny logo, finns just nu fem förslag. Dessa kommer
läggas upp p̊a websidan där medlemmarna kan rösta. Röstningen kommer vara anonym för
alla utom styrelsen för att denna ska kunna verifiera giltig röst.

4 Nya sajten

• Den nya websidan är i stort sett klar och ska nu fyllas med inneh̊all.

5 Stormöte

• Inför stormötet har Andreas skrivit in alla genomröstade revideringar i stadgarna. Styrelsen
kommer ha ett möte för att göra de sista förberedelserna inför stormötet.
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6 Kiosken

• Diskussion förs kring upplägget kring kiosken. B̊ade hur betalningar ska ske, och eventuell
ansvarig för att handla till denna. Detta för att möjligheten att betala i kiosken med swish
har försv̊arat kassörens arbete och gör det sv̊arare för denne att ha koll p̊a hur mycket pengar
som försvinner genom kiosken.

7 Övrigt

• Testamente: Styrelsens alla medlemmar ska skriva testamenten för sina poster. Dessa ska
vara färdiga 31/12-2015 för att se till att 2016 års styrelse hinner läsa dessa innnan v̊arens
första styrelsemöte.

Mötet avslutas: 12:53

Andreas Lelli, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Karolina Nikamo, justerare

Signatur


