Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2017-01-24

Styrelsens medlemmar: Sara Gustavsson (Ordförande) Olivia Lindqvist (Vice Ordförande),
Tijana Barac (Sekreterare), Christopher Ekfeldt (Sportchef), Emma Lindmark
(Grafiskt ansvarig), Gustav Lindqvist (Informationsansvarig), Christian Ormos (Kassör),
Caroline Algvere (Klubbmästare), Ebba Hermelin (Klubbmästare), Petter Zethelius
(Studierådsordförande)
Frånvarande: Christian Ormos
Mötet öppnas: 12:14

1

Val av justerare

• Gustav Lindqvist väljs till justerare

2

Lägesrapport

• Sara - fått igång e-handeln med Axfood för Skrubben och fick det levererat 23/1
• Gustav - mejlat Lars-Åke om webbhotellet
• Tijana - Filip tar hand om den potentiella reklamationen med overallerna
• Olivia - arbetat tillsammans med Sara, mejlat med internationella utskottet
• Emma - ska beställa semmelmärkena
• Ebba och Caroline - planerar Semmelfesten och finalsittningen under IT-DV-dagarna
• Christopher - körde fotbollen med teknisk fysik

3

Marknadsföring för IT-sektionen

• Uppdatera de olika sociala medierna mer och sprida dem mer.

4

Verksamhetsplan 2016/2017

• Fokuspunkter 2016: hemsidan, alumnverksamheten, synlighet, kiosken
• 2017: vilka punkter som ska behållas och vilka som ska läggas till.
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Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte, 2017-01-24

Datum för Stormöte VT17

• Förra året var det 11/5 och det blir det i år igen.

6

Övriga frågor

• Skrubbverket - inte många som har sökt, men behövs ungefär en från varje årskurs som kan
hålla koll på Skrubben. Belöningen kan bli att gå gratis på t.ex. Semmelfesten.
• Städdag i Skrubben - någon gång i april
• Inköpslista - en stående lista för Skrubben
• Vecka för fotografering - v.6
• Bodaborg - förslag att ha en heldag där och att IT-sporten håller i detta.
• Sektionsfotograf - behövs för alla events.
• Testamentetips - uppdatera sitt egna testamente varje månad under verksamhetsåret.
• IT-intern facebookgrupp - IToverflow funkar inte så bra, inte mycket innehåll än och inte
många aktiva. Använda en Drive istället som är öppen för alla, koppla samman med alla
klassers Drive. Skapa en Facebook-grupp för allt möjligt.
• Bestick i Skrubben - måste beställas. Styckpris eller en klumpsumma som med kopparna?
Diskuteras med Christian angående ekonomin, om det är hållbart.
Mötet avslutas: 12:59

Sara Gustavsson, ordförande

Tijana Barac, sekreterare
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