
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2016-03-08

Styrelsens medlemmar: Mikaela Eriksson (Ordförande), Anna Normark (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Christopher Ekfeldt (Sportchef), Andreas Olofsson (Grafiskt ansvarig),
Desirée Björkman (Informationsansvarig), Elsa Rick (Kassör), Sara Gustavsson (Klubbmästare),
Melker Forssell (Studier̊adsordförande)

Fr̊anvarande: Melker Forssell (Studier̊adsordförande), Andreas Olofsson (Grafiskt ansvarig)

Adjungeringar: Patrik Larsson (Fadderk̊a)

Mötet öppnas: 12:06

1 Val av justerare

• Anna väljs till justerare

2 Lägesrapport

• Desireé: Har fortsatt försöka f̊a kontakt med hemsideansvarig hos DV-sektionen. Har fixat
lite saker som vart trasiga p̊a hemsidan.

• Sara: Har h̊allit i pubrundan som gick bra som väntat.

• Christopher: Har varit med och spelat innebany i ÅM där IT-Sektionen hamnade p̊a tredje
plats. IT-Sektionen ligger förtillfället etta i ÅM.

• Mikaela: Har varit p̊a Sektionsuppstarten som enda deltagare fr̊an IT-Sektionen. Har varit
och pantat burkar och köpt nya kuddar till soffan i skrubben.

• Anna: Har pantat och köpt kuddar med Mikaela. Har även kontaktat alumner ang̊aende
Ingengörsringar.

• Elsa: har nu f̊att tillg̊ang till sektionens konton.

3 Fadderk̊a

• Patrik fr̊an fadderk̊a är p̊a besök och ger information ang̊aende upplägg för huvudfaddrar.
TD-Mottagningen arbetar för att bättre definiera ansvar för huvudfaddrarna. Det kommer
finnas tv̊a stycken huvudfaddrar per klass för att underlätta samarbete med mottagningen.
Ansvar för att välja huvudfaddrar delas mellan sektionsstyrelsen och fadderk̊a.
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4 Pris till lärare

• Mikaela har haft kontakt med STS-sektionen som har ett pris som gör n̊agonting bra för
sektionen. Detta kan g̊a till b̊ade personal och studenter där styrelsen väljer bland nominerade
kandidater. Mikaela föresl̊ar att göra n̊agot liknande i IT-Sektionen där n̊agon väljs i slutet av
läs̊aret. Alla närvarande styrelsemedlemmar presenterar sin åsikt och en genemnsam åsikt är
att en Gasque behövs för att priset ska ha n̊agot värde. Förslag om detta kommer diskuteras
p̊a stormötet i Maj.

5 Övrigt

• Skylt för anslagstavlan: N̊agon har tagit bort den skylt som sitter längst upp p̊a IT-Sektionens
anslagstavla och ersatt den med en Människa-Datorinteraktion. Andreas f̊ar i uppdrag att
designa en ny skylt som kan sättas upp.

• Nästa styrelsemöte: Nästa vecka har m̊anga i styrelsen tentor och styrelsemötet den veckan
utg̊ar.

Mötet avslutas: 12:44

Mikaela Eriksson, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Anna Normark, justerare

Signatur


