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Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

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

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

Övriga närvarande:
Jonas Martisson
Joakim Ejenstam

Avgående PR-amanuens
Tillträdande PR-amanuens

1. Mötet öppnas 12:16
2. Daniel Wedin utnämns till justerare
3. Adjungeringar
Joakim Ejenstam och Jonas Martisson kommer att delta i detta möte.
4. Lägesrapport
Johan Fridh ska kolla intresset kring en skidresa och även preliminärboka ett datum.
Andreas Lelli har skickat mail till UTN och påbörjat en todolista på google docsen.
Adam Ulander har kollat mer på möjligheten att få nya tider för sportlokalen.
Shervin Shoravi har tillsammans med Åke Lagercrantz flyttat över styrelsemailen till
Gmail som planerat. Åke Lagercrantz har arbetat med bokföring, inköp för grillningen
samt flytt till gmail.
Daniel Wedin har fyllt på IT-kiosken och fixat det preliminära datumet 9/11 till
Alumnmiddagen.
Katja Lundqvist har kollat på hur de andra sektionerna arbetar för att få in
kursutvärderingar.
Carl Ekman jobbar på att få in bilder/material som ska användas som tryck till
höstens reccetröjor.
Emma Rangert arbetar bland annat med att få bussen till Norreda bokad.
5. Rutin för Facebook-posts
Vi behöver en rutin för hur vi hanterar facebook-posts samt hur vi ska göra med de
som annonserar. Ett förslag är att de företag som annonserar via våra mailutskick till
alla årskurser även får synas på vår facebooksida. Vi måste dock undvika att
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sektionens Facebook-sida inte blir ett annonsplank samt att denna inte konkurrerar ut
de andra annonsvägarna. Av dessa anledningar känns det mer relevant att endast
de annonsörer som vill skicka ut mail till alla årskurser får en post på facebook.Vi
beslutar att PR-amanuensen sköter all marknadsföring mot företag via vår facebooksida, amanuensen modererar även facebook-sidan samt beslutar om olika paket och
priser.
6. Joakim Ejenstam och Jonas Martinsson lämnar mötet 12:45
7. Beslut om märkesbacken
Under höstens mottagning kommer det under uppdragsdagen hållas ett uppdrag där
reccarna ska måla sektionernas märken i backen vid Uthgård. Om vi vill delta måste
vi köpa färgen samt ordna arrangemanget av detta. Om vi måste betala de priser
som annonserats kommer vi inte att delta men Johan Fridh ansvarar för att kolla upp
om vi kan hitta billigare priser på färg. Vi tar ett beslut när vi har information om
priserna.
8. Grupp för stadgerevidering
Vi ska skicka ut en intresseanmälan för att skapa en grupp om 5 personer som skall
arbeta med stadgerevidering. Katja Lundqvist och ev. Emma Rangert kommer även
de ingå i denna grupp. Informationen kommer att finnas med i nästa veckas
nyhetsbrev men även i ett separat mail som Katja Lundqvist och Emma Rangert
sammanställer.
9. Övrigt
Flytten till gmail har gått som planerat, inga komplikationer.
Vi ska lägga upp ett facebook-event där alla som vill kan delta och städa skrubben
innan sommar, Daniel Wedin ansvarar för att detta blir gjort.
10. Mötet avslutas 13:08

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:
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