
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2016-05-17

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)

Adjungeringar: Olivia Lindqvist

Mötet öppnas: 12:12

1 Val av justerare

• Andreas väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Elsa: Har varit p̊a ekonomir̊ad och jobbat lite p̊a deklarationen.

• Andreas: Har fotograferat under ÅM och arbetat p̊a reccetröjorna.

• Mikaela: Har f̊att tittarbehörighet till sektionens konton och varit mötesordförande p̊a X-
Sektionens stormöte.

• Anna: Har fortsatt arbetet med examenssittningen.

• Desireé: H̊aller p̊a med migreringen till ett nytt webhotell. N̊agra problem har uppst̊att men
förhoppningsvis blir migreringen färdig till sommaren.

• Melker: Har fortsatt diskussionerna med Tobias ang̊aende IOOPM kursen.

• Christopher: Var med i ÅM i söndags där IT-Sektionen säkrade en fjärde-plats.

• Sara: Har ocks̊a fortsatt arbetet med examenssittningen.

3 Stormötet

• Styrelsen gör en utvärdering av stormötet som gick väldigt fort. Mötet gick bra men var
ganska rörigt, n̊agot som vi ska försöka åtgärda till nästa stormöte.

4 FUM-synlighet

• Tisdagen 24/5 h̊alls v̊arterminens sista FUM. Inför detta vill sektionens FUM-representanter
göra mötet mer synligt för sektionens medlemmar s̊a att fler kan tycka till. En sammanfattning
av vad som kommer behandlas kommer att läggas upp p̊a facebook-sidan och p̊a olika ställen
i sektionens lokaler.
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5 Brev och bild

• Enligt IT-programets fadderk̊ait skickar vissa sektioner ut ett brev fr̊an styrelsen till alla
som blivit antagna till programet. Mikaela kommer skriva ihop ett brev som ska skickas
tillsammans med recceboken med en bild p̊a b̊ade styrelsen och Patrik.

6 Faddertröjor

• Under stormötet uppkom fr̊agan om vilken logga som ska vara p̊a de tröjor som köps in
till alla som är faddrar för IT-Sektionen eftersom sektionen anammat en ny grafisk profil.
Styrelsen beslutar att vi kommer använda slackern och detta beslut kommer speglas i den
grafiska profilen.

7 Övrigt

• Syjunta: Dagen innan höstens mottagning börjar kommer styrelsen anordna en syjunta s̊a
att medlemmarna kan fästa märken och liknande p̊a sina overaller.

• Öka sektionsengagemang: För att göra alla sektionsengemang mer attraktiva kommer styrelsen
göra klart postbeskrivningar. Vi ska ocks̊a bli mer aktiva med att skriva p̊a facebook vad
de olika engagemangen innebär. Andra sätt att öka engagemanget bland medlemmarna
diskuteras ocks̊a.

Mötet avslutas: 12:58

Mikaela Eriksson, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Andreas Olofsson, justerare

Signatur


