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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:
Martin Västermark

UTN’s sektionskontakt för IT

1. Mötet öppnas 12:15
2. Adam Ulander utnämns till justerare.
3. Besök; Martin Västermark, UTN
Martin berättade en del om vad som händer hos UTN, är det några frågor vi har kring
UTN eller deras sammarbete är det bara att kontakta Martin Västermark. För att söka
bidrag hos UTN kan man skicka in en projektplan, detta är något vi bör kolla närmare
på.
4. Stormöte till våren
Emma ska boka in den 2:a maj för IT-sektionens stormöte, den tiden som tycks
passa bäst är 17:00. Vi måste skicka ut information om detta runt 2 veckor i förtid.
5. Hemsidan
PR-gruppen skall träffas i veckan och börja planera en del kring hemsidans
utformning. Informationen på hemsidan är uppdaterad efter förra veckans kontroll.
6. PR-uppdatering om framtiden
Väskorna kan eventuellt bli mer aktuella till hösten, högst prioritet har just nu hoodie
tröjor, detta är fortfarande i designstadiet och det finns en del olika alternativ att kika
på. Vid en eventuell beställning måste vi kolla på hur många som faktiskt är
intresserade och sedan beställa i entlighet med detta. Daniel Wedin skall även kolla
med Arnold Pears om hurvida det finns pengar att bidra med då dessa tröjor även
kommer göra reklam för programmet. Overallmärkerna är tänkt att komma inom en
snar framtid också.
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7. Klubbverket
Johan Fridh har haft kontakt med Klubbmästaren för UTN och diskuterade en del
inför vårens evenemang. Johan kommer få en timeline med alla olika sektioners
evenemang. Det pratades en del även om en större overallsfest i höst, detta för att
främja overallkulturen. Kräftskivan kommer att hållas i vanlig ordning i Flogsta.
Eventuellt någon form av evenemang i samband med terminsslutet där vi ordnar
grillar till Eko-parken etc, Johan Fridh kollar på möjligheter till att utföra detta.
Vi måste även spika ett datum för den kommande pubrundan, Johan Fridh kollar upp
vilket datum som passar bäst, ett datum bestäms vid nästa styrelsemöte.
8. Uppföljning av arbetet hittills
Åke och Katja kollar med vaktmästaren betr. Nya stolar till skrubben, anslagstavlor,
gardiner och lite allmännt.
Shervin Shoravi har ordnat en till monitor till skrubben, möjlighet att hämta fler
skärmar finns.
9. Övriga frågor
Åke och Katja kollar med vaktmästaren om det finns ett soprum vi kan få tillgång till,
annars kollar Emma Rangert med UTN om vi kan få tillgång till deras soprum.
10. Nästa möte blir 28:e Mars.
11. Mötet avslutas 12:51
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