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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

Närvarande:  
Åke Lagercrantz Kassör 

 Andreas Lelli Sekreterare 
 Emma Rangert Ordförande 
 Adam Ulander Sportchef 
 Katja Lundqvist Studierådsordförande 
 Johan Fridh  Klubbmästare 
 Daniel Wedin Vice Ordförande 
 Carl Ekman  PR-ansvarig 
 Shervin Shoravi Informationsansvarig 
 
Övriga närvarande: 
 

1. Mötet öppnas 12:14 

2. Åke Lagercrantz utnämns till justerare 

3. Inför mottagningen 

a. Kräftskiva 

Datumet är spikat till Måndagen den 3/9. Johan Fridh har ansvar för 

diverse inköp inför kräftskivan samt betalningen av lokalen. Carl Ekman 

ordnar, i mån av tid, en affisch till kräftskivan. 

b. Adam Ulander lämnar mötet 12:28 

c. Microgasque 

Sektionen ansvarar ej för Microgasquen utan detta är något faddrarna 

håller i. 

d. Presentera sektionen/Fika på proppen 

IT-Sektionen kommer att presentera sig när reccarna delas in i 

faddergrupper där vi även kommer att dela ut reccetröjorna. Vi kommer 

även in under en propplektion där vi presenterar oss ytterligare och 

bjuder på godis. 

e. Tröjor till faddrar samt reccar 

Både fadder- och reccetröjorna kommer att levereras senast den 23/8. 

Vi måste höra med Arnold Pears hurvida IT-programmet kommer att 

betala tröjorna. Carl Ekman och Åke Lagercrantz ansvarar för att ta 

kontakt med Arnold snarast. 
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f. Hemsidan 

Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad, krävs en del arbete till 

innan den kan lanseras. En ny deadline bestäms vid nästa 

styrelsemöte. 

4. Todolistan 

Todolistan uppdateras inte så ofta som den borde och vissa deadlines saknas. 

5. Teambuilding 

En teambuilding är planerad till den 15/9 under hela Lördagen där olika aktiviteter 

kommer att hållas under dagen för att sedan avslutas med mat och dryck på kvällen. 

6. Nästa möte 

Under mottagningens första vecka uteblir styrelsemötet, nästa möte blir således den 

5:e september. 

7. Lokalbyte 

Det har inte beslutats hurvida vi måste byta lokal eller ej. Emma Rangert kollar upp 

för hur beslutsprocessen går. 

8. Katja Lundqvist lämnar mötet 13:01 

9. Övrigt 

Andreas Lelli och Åke Lagercrantz ansvarar för inköp av material till 

klassolympiadens flaggor, detta innan Söndag den 2/9. 

Åke Lagercrantz ansvarar för att skicka in vår budgetplanering för mottagningen till 

Stina (Fadderkå IT) 

10. Mötet avslutas 13:13 
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