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Övriga närvarande:
Joakim Ejenstam

PR-amanuens

1. Mötet öppnas 13:14
2. Katja Lundqvist utnämns till justerare
3. Lägesrapport
Katja Lundqvist har haft mailkontakt med ett flertal lärare beträffande de olika
kurserna och upptäckte exempelvis att PKD-labbarna ser exakt likadana ut som förra
året. Åke Lagercrantz har främst arbetat med att arrangera infolunchen. Andreas Lelli
har tillsammans med Johan Fridh, Katja Lundqvist och Åke Lagercrantz lagat mat
under- och arrangerat Halloweensittningen.
4. PR-amanuensen
Joakim har pratat med en del företag beträffande sommararbeten. Netlight har visat
intresse för att delta och arrangera olika evenemang men är främst intresserade av
ett sammarbeta med både IT och DV. Netlight kan bland annat tänka sig att sponsra
programmet med väskor. Vi måste besluta hur vi vill göra kring detta.
Valtech kommer att ha lunchföredrag och kvällsevent på onsdag nästa vecka och
den 19:e november kommer knowit ha sina event.
5. Stormötet
Carl Ekman ska göra affisch och vi har beslutat att bjuda på pastasallad under mötet,
av denna anledning måste vi låna UTN:s kök. Emma Rangert ska skicka ut en
kallelse under början på nästa vecka. Vi måste utöver detta spika ett datum och fixa
en affisch för Mingla med IT eventet.
6. Utvärdering av dagens frågestund
Gick som planerat med acceptabel uppslutning. Representanter från både UTN och
US var på plats för att besvara frågor.
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7. Overallmärken
Vi beslutar att beställa in overallmärken som kommer att delas ut till de som beställt
en overall genom Andreas Lelli. Motivet är ännu inte helt spikat men Åke Lagercrantz
ska tillsammans med Carl Ekman arbeta fram ett lämpligt motiv. Det är också läge att
beställa nya slackermärken och i samband med detta kommer vi att beställa in ett
tredje märke vars motiv ännu är ofärdigt.
8. Musikhjälpen
IT-Styrelsen/Sektionen har blivit tillfrågade om vi vill hjälpa till med ett initiativ för att
få uppsalastudenter att donera pengar till musikhjälpen. Vi vill hjälpa till men har
beslutat att bjuda in Babak Toghiani-Rizi som är ansvarig för initiativet till nästa
styrelsemöte för diskussion.
9. Sektionskampen
Vi har ett färdigt IT-lag som annonseras ut idag. Vi vill i samband med detta även
annonsera ut att man kan köpa ett IT-Support kit bestående av en Slackertröja, ITKopp och IT-pin. Åke Lagercrantz ansvarar för att ordna detta.
10. Övrigt
a) Lanet
Vi måste skicka ut information om IT-lanet som kommer att hållas den 21/11.
Vi behöver även planera kring hur nätverket ska fungera. Emma Rangert
frågar om router, Andreas Lelli bokar lokal och Daniel Wedin ansvarar för att
skicka ut information.
11. Mötet avslutas 14:11
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