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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

Närvarande:  
Åke Lagercrantz Kassör 

 Andreas Lelli Sekreterare 
 Johan Fridh  Klubbmästare 
 Emma Rangert Ordförande 
 Adam Ulander Sportchef 
 Shervin Shoravi Informationsansvarig 
 Katja Lundqvist Studierådsordförande 
 Daniel Wedin Vice Ordförande 
 Carl Ekman  PR-ansvarig 
 
Övriga närvarande: 
 Jonas Martinsson Amanuens 
 Sara Frisk  Amanuens 
 
 

1. Mötet öppnas 12:12 

2.  Åke Lagercrantz utnämns till justerare. 

3. Skrubbkrubb 

Eventuellt köpa in Varma Koppen och liknande lite matigare produkter. 

4. Flytt till Ångströms 

Önskemål inför en eventuell flytt till Ångström, Emma återkommer med mer 

information. 

5. Nya stolar 

Åke Lagercrantz ska prata med Vaktmästaren beträffande möjligheterna att få nya 

stolar till IT-skrubben. En annan möjlighet är att åka till en Lagerlokal och hämta 

möbler, Åke kollar upp mer nogrant och ansvarar för detta. 

6. Klubbverk 

Johan tillsammans med bland annat STS har börjat spåna på en eventuell 

kryssningsfest i slutet på Mars. Johan ska diskutera vidare och komma fram till ett 

pris, därefter får vi ta ställning till hur vi gör. Återkoppling nästa vecka. 

Johan och Carl ska ordna så att affischerna för de aktuella evenemangen kommer 

upp snarast. 

7. Amanuenserna 

Sara Frisk och Jonas Martinsson presenterar sig själva och vad de gör. Genom IT-

kalendern måste vi se till att inga evenemang krockar med de som Amanuenserna 

har bokat in. 
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8. Klassrepresentanter 

Det finns en idé om att en eller två personer i varje klass skall utses till 

Klassrepresentanter, detta innebär då att dessa personer helt enkelt finns där för de 

personer som hoppar på programmet i efterhand och inte får den naturliga ingången i 

klassen och umgänget. Styrelsen måste undersöka hur intresset av en sådan 

möjlighet ser ut och därefter ta beslut kring hurvida vi gör. Åke Lagercrantz har 

diskuterat detta med Ylva Hedstrand och hon var mycket positiv till idén. Åke 

fortsätter dialogen med Ylva och återkommer nästa vecka. 

9. Övriga frågor 

Katja Lundqvist vill gärna försöka ordna upp datorsalen 1515, återkommer med hur 

det går. 

En ny doodle skickas ut beträffande ett datum för sektionsskiftet. 

Alla som vill vara med och skriva texten till recceboken ses vid 12 imorgon Torsdag 

den 16e februari. 

10. Nästa möte blir 22:a Februari. 

11. Mötet avslutas 12:53 
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