
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2016-04-05

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)

Mötet öppnas: 12:06

1 Val av justerare

• Elsa väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Mikaela: Har planerat inför stormötet där hon talat med tidigaere ordförande ang̊aende
propositioner. Har även varit p̊a Universitetsdagen med PR-Amanuensen och teambuilding
med alla sektionsordföranden.

• Elsa: Har betalat fakturor och handlat. Har p̊abörjat arbete med budget och organiserat
kvitton.

• Anna: Har börjat planera inför en avslutningsfest för de som tar examen i v̊ar.

• Andreas: Har skickat bilder fr̊an b̊ade ÅM och p̊a styrelsen till Desireé. Har även letat efter
pins där vi skulle behöva beställa minst 200st d̊a det är minsta mängden som säljs.

• Filip: Har kontaktat de som inte har hämtat sina overaller och handlat med Elsa.

• Desireé: Har p̊abörjat jobbet p̊a hemsidan. Har kontaktat Jakob Sennerby som var med när
databasen startades.

• Melker: Har talat lite med Lars-Åke och börjat planera ett studier̊ad.

• Christopher: Har köpt väska med v̊ardprylar till IT-Sporten. Har ocks̊a h̊allt i IT-Sporten
tv̊a g̊anger. Ska försöka f̊a med fler DV-are p̊a v̊ara sportevenmang.

• Sara: Har varit p̊a möte ang̊aende kräftskiva och skissat p̊a en verksamhetsplan för året.

3 Logga

• Styrelsen är fortfarande intresserad av att ta fram en ny logga, n̊agonting som tagits upp p̊a
ett stormöte tidigare. Mikaela funderar snarare p̊a att ta fram en hel grafisk profil med regler
för hur den ska användas.
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4 Verksamhetsplan

• Mikaela och Anna kommer sätta sig och skriva en verksamhetsplan d̊a det var sv̊art att hitta
en tid som hela styrelsen var tillgänglig. Alla i styrelsen är välkomna att delta.

5 Kräftskiva

• Under mötet som Sara var p̊a ang̊aende kräftskivan klargjorde UTN att årets kräftskiva är
den sista chans vi f̊ar att h̊alla en som är p̊a mottagningsomr̊adet. Kräftskivan kommer skilja
fr̊an mottagningen mer. Inga fr̊an kommiteerna kommer f̊a närvara under kräftskivorna. I
schemat kommer kräftskivan skrivas som sektionsaktivitet. Vakt-verksamheten kommer även
att utökas. IT-Sektionens kräftskiva kommer h̊allas tillsammans med E-sektionen.

6 Huvudfaddrar

• Styrelsen har f̊att ett antal riktlinjer för huvudfaddrarna fr̊an fadderk̊a. Vi ska g̊a igenom
dessa och ge feedback p̊a dessa. Planen för i år är att Patrik, IT-sektionens fadderk̊ait,
kommer med n̊agra förslag som styrelsen sedan kommer att hjälpa med slutgiltiga beslutet.

7 Övrigt

• AIESEC: Organisationen AIESEC är intresserade av att starta ett samarbete d̊a de har flera
praktikplatser inom IT. Mikaela ska diskutera detta med PR-Amanuensen Linus.

• Städdag: Styrelsen har städdag p̊a Söndag d̊a vi skas städa skrubben.

• Fr̊agestund med Lars-Åke: Melker vill ha ett möte med Lars-Åke där alla som vill f̊ar delta
och ställa fr̊agor till Lars-Åke ang̊aende förändringar vid IT-programmet.

• Studier̊ad: Melker har planerat att h̊alla i ett studier̊ad innan den 20/4 d̊a nästa arbetsutskott
h̊alls. Melker har flera förslag och ideér som han vill diskutera med de studerande. Datum
för detta kommer snart.

• Företagskontakt: Mikaela f̊ar väldigt många mail fr̊an företag och organisationer som vill
marknadsföra sig till IT-Sektionens studenter. Anna föresl̊ar att ta fram en prismall där vi
tar betalt fr̊an företag för att synas p̊a facebooksidan, hemsidan och nyhetsbrev. Elsa och
Anna ska i s̊adana fall ta fram en s̊adan. Detta skulle kräva att vi skulle behöva se över v̊ara
regler för facebooksidan. Vi kommer framöver se över hur vi ska hantera s̊adana fr̊agor fr̊an
företag.

Mötet avslutas: 12:55
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Mikaela Eriksson, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Elsa Rick, justerare

Signatur


