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Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:
Åke Lagercrantz
Adam Ulander
Andreas Lelli
Katja Lundqvist
Johan Fridh

Kassör (Mötesansvarig)
Sportchef
Sekreterare
Studierådsordförande
Klubbmästare

Övriga närvarande:
1. Mötet öppnas 12:
2. Katja Lundqvist utnämns till justerare
3. Lägesrapport
Katja Lundqvist har hållt i Kursutvärderingseventet som gick bra, hon har även talat
med ettorna kring en eventuell bokbytardag. Johan Fridh har sålt biljetter och arbetat
med halloweenfesten.
4. Studentomröstningen
Åke Lagercrantz skickar ut att vi Torsdagen 8:e November kommer att ha ett
informationsevent kring Studentomröstningen till vår kontaktperson i UTN’s styrelse
samt Uppsala Studentkår, detta i syfte att få hit talesmän. Vi har även planerat att få
ut vårt informationsbrev ungefär en vecka innan själva röstningen börjar. Andreas
Lelli skickar ut ett kompletterande mail snarast med IT’s frågor till UTN (och svar på
dessa) betr. studentomröstningen.
5. Kursutvärderingseventet
Gick som planerat och Joakim Ejenstam vann 50kr att spendera i kiosken.
6. Påfyllning av kiosken
Andreas Lelli, Johan Fridh och Åke Lagercrantz träffas imorgon 1 November för att
åka och handla till kiosken.
7. Stadgerevidering
Katja Lundqvist har tillsammans med Joakim Ejenstam gått igenom IT-sektionens
stadgar och hittat en del fel betr. att medlemmarna egentligen inte behöver godkänna
sitt medlemskap för att klassas som medlem. Arbetsbördan för att jaga in
medlemmar/be folk förnya medlemskapet väger eventuellt mer än de fördelar det för
med sig. Vi behöver se över namnen på våra Årsmöten då vi ej kan ha två stycken
årsmöten per år. Det bör finnas med i stadgarna vilka poster som IT-styrelsen består
av och ett mer flexibelt dokument med övriga poster.
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8. Halloweenfesten
Inga nya beslut, Johan Fridh har sålt biljetter och fortsatt planera evenemanget.
9. Sport
IT-sporten har haft dålig uppslutningen speciellt efter tentan och i synnerhet
innebandyn. Adam Ulander kommer eventuellt att pröva lite nya typer av
sporter/lekar de kommande veckorna.
10. Övrigt
a) Datum och tid för teambuilding och kokboks-skapande är spikat till Tisdag den
20e November 18:00.
b) Åke Lagercrantz efterlyser olika sätt att spendera en del av IT-sektionens
pengar på ett sådant sätt att det gynnar medlemmarna.
11. Mötet avslutas 12:57
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Ordförande:

Justerare:

