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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

Närvarande:  
Åke Lagercrantz Kassör 

 Andreas Lelli Sekreterare 
 Emma Rangert Ordförande 
 Adam Ulander Sportchef 
 Katja Lundqvist Studierådsordförande 
 Daniel Wedin Vice Ordförande 
 Carl Ekman  PR-ansvarig 
 Shervin Shoravi Informationsansvarig 
 
 

1. Mötet öppnas 12:16 

2. Johan Fridh utnämns till justerare 

3. Förändringar i arbetet 

Daniel Wedin och Emma Rangert har spånat på hur vi kan förändra arbetet inom 

styrelsen så att det blir mer gjort. Att införa en stående lägesrapport är något vi skall 

testa från och med nästa onsdag den 16/5. Vi beslutade även införa en mer konkret 

att-göra-lista där det står tydligt deadline och vem som är ansvarig för att det blir 

gjort. Det är också viktigt att vi faktiskt tar besluten istället för att enbart diskutera 

dessa. Vi får inte glömma att det är okej att hjälpa de andra posterna med deras 

uppgifter oavsett vilken post man själv har.  

4. Förväntningar på varandra 

Man ska alltid meddela i tid om man inte kan närvara på mötet, om man kan närvara 

förväntas man vara på plats så att mötet kan börja 12:15. Har man missat ett möte är 

det viktigt att man läser igenom protokollet. Varje styrelsemedlem har en skyldighet 

att kolla sin styrelsemail varje dag under terminerna. 

5. Shervin Shoravi tillkommer till mötet 

6. Grillning och Brännboll 

Adam Ulander och Johan Fridh skapar ett event på facebook under dagen där det 

även framgår att vi kommer att bjuda på korv med bröd under sommaravslutet. Katja 

Lundqvist har ansvar att grillarna finns redo. Andreas Lelli och Åke Lagercrantz har 

hand om inköp av mat och kol. Adam Ulander kollar även upp att all utrustning för 

brännbollen finns. 

7. Hur ska vi får liv i föreningen? 

Vi diskuterade kring vad vi skulle kunna göra för att öka intresset för IT-Sektionen 

och dess evenemang. 
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8. Flytta mail till Gmail 

Vi beslutar att alla skickar sina mailuppgifter till Shervin Shoravi så att flytten till Gmail 

kan påbörjas. Shervin Shoravi och Åke Lagercrantz har ansvar för att flytten skall 

vara klar till nästa veckas möte den 16/5. 

9. Verksamhetsplanering 16 maj 10:00 

Verksamhetsplaneringen är spikad till nästa Onsdag den 16/5 klockan 10:00. 

10. Revisionsberättelse 

Daniel Wedin och Martin Björling har gjort sina revisionsberättelser för föregående 

styrelse. Emma Rangert och Daniel Wedin ser till att få in de resterande 

revisionsberättelserna som saknas. Återkoppling nästa onsdag den 16/5. 

11. Utmaning: hitta bättre sporttider 

En idé för att öka antalet deltagare på IT-Sporten är att försöka hitta bättre tider att ha 

den på, eventuellt genom att ha fler utomhusaktiviteter under de varmare årstiderna 

osv. Adam Ulander kollar på möjligheter och återkommer. 

12. Övrigt 

a) En eventuell Åreresa diskuterades, Johan Fridh ska kolla på intresse kring ett 

sådant evenemang. 

13. Mötet avslutas 13:00 
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