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Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:
Åke Lagercrantz
Andreas Lelli
Johan Fridh
Emma Rangert
Adam Ulander
Shervin Shoravi
Katja Lundqvist
Daniel Wedin
Carl Ekman

Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Ordförande
Sportchef
Informationsansvarig
Studierådsordförande
Vice Ordförande
PR-ansvarig

Övriga närvarande:

1. Mötet öppnas 12:19
2. Åke Lagercrantz utnämns till justerare.
3. Klubbverket
Johan skickar ut mail för att försöka öka uppslutningen till Semmelfesten och
Kryssningen.
4. Klassrepresentanter, återkoppling med Ylva
Åke undersöker vidare då mer information behövs för att vi ska kunna gå vidare med
att ordna klassrepresentanter.
5. Övriga frågor
a) Info till medlemmar
b) Snart dags för månadsbrev
Alla som vill ha med information i brevet ser till att Shervin vet detta.
c) Forsränningen
Information om forsänningen skall inkluderas i nyhetsbrevet. Vi ska även be
de som är intresserade av att delta i forsränningen skicka in en motivering och
en idé, detta ska vara med i nyhetsbrevet och Daniel Wedin ansvarar för att
skriva detta så det kan vara med i det kommande nyhetsbrevet. Daniel kollar
även med Arnold om de vill sponsra en del av kostnaden för en flotte.
d) Uppstuk vill informera
Uppstuk vill informera studenterna, Emma Rangert och Åke Lagercrantz kollar
närmare på detta och hör vad de har att säga.
e) SIV vill informera
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SIV vill skicka ut information genom IT-sektionen, Emma hör med Sara hur
detta skulle gå till.
f) Stormöte
Emma kollar närmare på vilket datum Stormötet ska hållas. Förra året var den
2 maj, återkoppling längre fram.
g) PR-gruppen
Carl har haft kontakt med de andra sektionerna beträffande olika
sammarbetsmärken (overallmärken) och de verkar generellt sätt positiva. Carl
ska även undersöka hur intresset för IT-väskor ser ut. PR-gruppen har en rad
ideér beträffande olika designer på märken och även kläder om det skulle bli
aktuellt längre fram. Det finns ett förslagsdokument på facebook för de som är
med i PR-gruppen där man kan lämna sina förslag.
6. Nästa möte blir 29:e Februari.
7. Mötet avslutas 13:03
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