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Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

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

Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Ordförande
Studierådsordförande
Vice Ordförande
PR-ansvarig
Informationsansvarig

Övriga närvarande:
1. Mötet öppnas 12:13
2. Johan Fridh utnämns till justerare
3. PR
Hoodies med blixtlås skall inhandlas. Vi måste se hur vi gör med sponsring från
företag, vilken färg vi skall ha etc. Carl Ekman har ansvar för allt detta och
återkommer efter påsken med den faktiska designen. Shervin Shoravi ska sätta ihop
ett mindre utskott som skall bilda en kravspec inför den nya hemsidan, denna
kravspec skall sedan ges till PR-gruppen som är med och utformar hemsidans
design. Design och implementation skall vara klar innan sommaren.
4. Klockan 12:25 Shervin Shoravi ansluter till mötet
5. Klubbverket
Vi kommer ha vår kräftskiva på måndagen vecka 2 av Reccemottagningen. Datum
för vårens pubrunda är spikat till måndagen den 16e April. Tema för pubrundan
måste bestämmas.
6. Norreda
Emma Rangert försöker boka Norreda Onsdag-Torsdag 2 veckor efter mottagningen,
återkoppling sedan.
7. Uppföljning av arbetet hittills
Anslagstavlor finns att hämta hos vaktmästaren, eventuellt att vi hämtar en för att
placera upp vid kiosken. Vi kan nu slänga våra kartonger på våning 3, förutsatt att
nyckeln till soprummet inte leder till andra rum så kommer vi med stor sannolikhet att
få tillgång till detta rum. Andreas Lelli skall skicka mail idag betr. Retur av de fyra
overaller vi inte beställt.
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8. Övriga frågor
Katja har skickat ut mail till de olika sektionerna som har overaller som ligger kvar.
Andreas och Katja skall räkna de olika overallerna så att Emma Rangert kan skicka
ut information om detta till de olika sektionerna.
9. Nästa möte blir 18:e April, alltså inga möten under påsklovet
10. Mötet avslutas 12:54

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

