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Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

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

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

Övriga närvarande:
1. Mötet öppnas 13:19
2. Åke Lagercrantz utnämns till justerare
3. Lägesrapport
Emma Rangert har ordnat i google drive en mapp för styrelsen samt undermappar för
bland annat stormötet. Åke Lagercrantz har ordnat med dagskassesystem. Shervin
Shoravi har ordnat hemsidan. Andreas Lelli har beställt overaller och skickat in
färgprov. Johan Fridh har främst arbetat med halloweenfesten.
4. Katja Lundqvist tillkommer till mötet 13:24
5. Alumnmiddag
Som det ser ut i dagsläget blir det ingen alumnmiddag då det är för få anmälda. Det
är viktigt att det vi har jobbat på under året förs vidare till nästa styrelse. Daniel
Wedin ansvarar för att ordna detta.
6. Studentomröstningen
Den 23/10 var det infolunch för alla engagerade inom UTN där de berättade om
varför det är viktigt med en studentomröstning om hurvida UTN ska bli en egen kår
eller inte. Mellan den 12-18 November kommer omröstningen att ske på hemsidan
studentomrostningen.se. Vi som sektion bör sprida information om vad röstningen
innebär och vikten av att lägga sin röst. IT-Sektionen ska idag den 24/10 skriva ett
formellt brev/uttalande som berör detta.
7. Upp på hemsidan
Vi behöver en undersida för dokument och protokoll, Shervin Shoravi håller på att
arbeta med detta.
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8. Kursutvärdering – Katja
Kommer att hållas den 29 oktober enligt planen.
9. Alla presentkort utdelade?
Vi vill ha någon mall för presentkort, Carl Ekman designar något passande.
10. Lan
IT-Sektionen vill anordna ett mindre Lan i skolan den 21 November. Det finns en del
praktiska detaljer som kvarstår men annars är det tänkt att vara ett okomplicerat
arrangemang. Vi behöver boka lokaler, kolla upp passande spel, fylla på kiosken och
ordna brädspel till skrubben. Åke Lagercrantz kollar upp betr. nätverket.
11. Emma Rangert lämnar mötet 14:00
12. Kokbok
Tisdag den 20 November kommer IT-styrelsen att ha en kombinerat teambuilding
och skrivstuga där vi påbörjar skapandet av IT’s Kokbok, Andreas Lelli har ansvarar
för detta.
13. Åke Lagercrantz utnämns till mötesansvarig för de kommande två möterna.
14. Mötet avslutas 14:05
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