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Informationsansvarig

Övriga närvarande:
Joakim Ejenstam

PR-amanuens

1. Mötet öppnas 13:15
2. Daniel Wedin utnämns till justerare
3. Lägesrapport
Johan Fridh har haft möten betr. Dasquen och Halloweenfesten. Åke Lagercrantz har
kommit ikapp med bokföringen, handlat till kiosken och fixat med
overallsbeställningarna. Katja har vart på utbildningsutskott under veckan. Andreas
Lelli har haft hand om alla overallbeställningar.
4. Joakim Ejenstam har ordet
Vi måste få upp nya hemsidan för att kunna lägga in annonser. Vi har även justerat
priserna på mailutskick. Joakim har även sökt nya sammarbeten som kan ge mer till
våra studenter, där företag kan ha exempelvis casekvällar. Den 14 november är det
lunchevent med Valtech, den 19 november är det kvällsevent med Know it.
5. Shervin Shoravi anslutar till mötet 13:28
6. Hemsidan
Vi måste lägga upp hemsidan omgående för att kunna lägga in annonser även om
hemsidan inte är helt färdigutvecklad. Shervin Shoravi ansvarar för detta.
7. Datum för stormötet
Den 4e December är spikat datum för IT-sektionens stormöte.
8. Halloweeenfest
Den 3e November är spikat datum för Halloweenfesten som kommer att hållas
tillsammans med DV nere på Uthgård.
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9. Sektionskampen
IT-sektionen ansvarar för att ordna ett eget lag till Sektionskampen som pågår mellan
den 12 och 16 November. Johan Fridh ansvarar för att skicka ut information och
anmälningsformulär.
10. Ny logotyp
Vid stormötet är det tänkt att vi ska ha en omröstning betr. en logotyp till IT. Carl
Ekman har redan börjat jobba på några alternativ. Vi behöver skicka in en proposition
som berör att nästa års styrelse tar fram en logotyp utåt för IT-sektionen utan att
ersätta slackern.
11. Informationsansvarig
Vi måste lägga upp IT-Sektionens app på AppStore och för detta behövs ett
utvecklingskonto, Shervin Shoravi ansvarar för att ordna detta. Tobias Wrigstad
föreslog att vi borde ha en databas med alla studenter där man kan koppla alla namn
till ett fotografi, detta i syfte att lära känna sina studenter bättre, detta är ingen uppgift
vi vill ta på oss.
12. Tack-gåva till webteam
Andreas Valegård och Niclas Edenvin ska få 50kr att spendera i IT-Kiosken som tack
för hans engagemang i utvecklingen av IT-sektionens nya hemsida.
13. Mötet avslutas 14:22
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