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Närvarande:  
 Emma Rangert Ordförande 

Åke Lagercrantz Kassör 
 Andreas Lelli Sekreterare 
 Katja Lundqvist Studierådsordförande 
 Johan Fridh  Klubbmästare 
 Daniel Wedin Vice Ordförande 
 Shervin Shoravi Informationsansvarig 
 Carl Ekman  PR-ansvarig 
Övriga närvarande: 
 Lars-Åke Nordén Programansvarig IT 
 

1. Mötet öppnas 12:08 

2. Daniel Wedin utnämns till justerare 

3. Carl Ekman tillkommer 12:13 

4. Besök: ny programansvarig Lars-Åke Nordén 

Från och med första februari kommer Lars-Åke Nordén att vara ny programansvarig 

för IT-programmet, innan dess kommer han att gå parallellt med Arnold Pears. Lars-

Åke har ett antal frågor och som vi behöver diskutera: 

Hur relationen mellan IT-sektionen och programansvarig ska se ut, Några 

förändringar som bör tas tag i vad gäller IT-programmet? Sedan kommer en 

arbetsgrupp/studierådsgrupp att skapas som ska träffa programansvarige en/två 

gånger per termin för diskussion. 

Sedan några frågor som är allmänt riktade till alla studenterna på IT-programmet: 

Vad ska ingå i en IT-utbildning idag? Vad innebär informationsteknologi? Lars-Åke 

kommer även att delta i Stormötet. 

5. Lägesrapport 

Emma Rangert har bjudit in Ylva och Lars-Åke till stormötet, båda dessa har 

bekräftat ett de kommer, börjat skriva dagordning för stormötet och skickat ut diverse 

information. 

Daniel Wedin har fått ett protokoll betr. hur sektioner får sina alumnuppgifter som han 

ska läsa igenom. 

Johan Fridh har arbetat för fullt med Dasquen. Åke Lagercrantz har haft 

mailkonversation med diverse ansvariga betr. lokalsituationen, fyllt på kiosken och 

vart hos banken med kioskväxel. Åke och Shervin har även haft ett möte med Setup 

där de diskuterade 1413. Shervin har lagt upp gamla och nya protokoll på hemisdan 

och ordnat backup på dessa. Katja Lundqvist har vart på utbildningsutskott och 
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diskuterat med elever, lärare och ansvariga betr. kursen i Programkonstruktioner- 

och datastrukturer. Carl Ekman har skickat märkesbeställningar och gjort affischer. 

Andreas Lelli har fyllt på kiosken, pantat burkar och hållt i kokboksaftonen. 

6. Stormöte 

Carl Ekman gör en keynote och behöver postbeskrivningarna senast måndag den 

26/11 där det står vad respektive post har gjort under det gångna året. Vi behöver 

skicka ut information om poster, valberedningen och fum samt lista posterna på 

hemsidan. Emma Rangert mailar betr. att vi behöver låna UTN’s kök, vi var redan 

bokat det sen tidigare mellan 13-15 den 4 December men vi behöver stämma av.  

Daniel Wedin ansvarar för att skriva en proposition om IT-sektionens nya logotyp och 

Carl Ekman hjälper till och korrekturläser. Viktigt att vi ordnar ett Facebookevent så 

att vi får en överblick över hur mycket mat som ska göras. 

7. IT-Lan 

Det mesta är färdigt inför kvällens LAN, Emma Rangert skickar ut ett mail med 

påminnelse för lanet och valbara poster. 

8. Klubbverk 

Johan Fridh behöver hjälp med en SMS-tavla, främst en bakgrund som Carl Ekman 

ansvarar för att göra. 

9. Missa inte minglet imorgon 

Alla ska vara i klassrum 1212 under lunchen imorgon Torsdag 22/11 för att mingla 

med medlemmar som har frågor om de olika posterna och styrelsens arbete. 

10. Övrigt 

a) Alla testamenten ska vara färdigskrivna till den 1 Januari 2013. 

b) Katja Ludqvist ansvarar för att ordna ett datum till en nationskväll, preliminärt 

känns under nästkommande tentaperioden som ett passande datum. 

11. Mötet avslutas 13:10 
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