
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2016-04-12

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

Mötet öppnas: 12:06

1 Val av justerare

• Melker väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Andreas: Har arbetat vidare med den nya loggan. Ska troligtvis vara med och fotografera p̊a
fler ÅM events.

• Sara: Har mailat ang̊aende examenssittning.

• Anna: Har mailat ang̊aende examenssittning och varit med och städat skrubben.

• Filip: Har strukturerat bland protokollen och städat skrubben.

• Mikaela: Har kontaktat UTN ang̊aende utrymme i Ladan som vi f̊ar tillg̊ang till i Maj.

• Elsa: Har mailat lite ang̊aende fakturor och städat skrubben.

• Desireé: Har haft möte med Jakob Sennerby ang̊aende medlemsregistret. Har även börjat p̊a
en lista med allt som behöver fixas med hemsidan.

• Christopher: Har haft möte med övriga sektioners sportansvariga ang̊aende möjlighet att
spela rugby. Den enda sektionen som skulle f̊a detta sponsrat är Q-Sektionen. Har även
h̊allit i IT-Sporten och varit med p̊a städdag.

• Melker: Har bokat lokal för studier̊ad och varit i kontakt med Lars-Åke.

3 Företag

• Förra veckan diskuterade styrelsen hur vi ska hantera företag som vill marknadsföra till IT-
Sektionen. Elsa ska ta fram en mall för hur vi ska prissätta marknadsföring. Mikaela har
f̊att ett mail fr̊an Utnarm som vill att vi ska dela en enkät om vilka företag och events som
ska tas in under arbetsmarknadsmässan. Styrelsen diskuterar hur vi ställer oss till att dela
inlägg fr̊an komitteer p̊a v̊ar facebook-sida. Styrelsen är överens om att det normalt sett
inte ska göras men i detta fall är arbetsmarknadsanknytningen stark och intresset hos just
IT-studenter kan vara stort.
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4 Övrigt

• Sittningen Holmania: Sara har försökt ta fram en mindre sittning för IT-Sektionen. Det
alternativ hon har hittat är att hyra en egen sal p̊a Stockholms nation 19 Maj för 60 personer.
Styrelsen är överens om att vi ska arbeta för detta d̊a kuvertpriset blir relativt l̊agt.

• Valborgscamp: Sektionen ska även i år försöka ta plats i utanför Ekonomikum p̊a valborg där
alla IT-studenter är välkomna. Styrelsen kommer redan nu lägga ut ett event för att se hur
m̊anga som är intresserade för att sedan besluta om vi gör n̊agot stort.

• FUM: Filip och Olivia (FUM-ledamöter) har haft förmöte med Malin (UTNs ordförande).
Där uppkom att arbetsordningen som röstades ner förra FUM diskuteras p̊a ordförander̊adet
i veckan. FUM h̊alls den 18e och 19e April och d̊a är det val för styrelse och övriga poster
inom k̊aren.

Mötet avslutas: 12:56

Mikaela Eriksson, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Melker Forssell, justerare

Signatur


