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Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:
Emma Rangert
Åke Lagercrantz
Andreas Lelli
Daniel Wedin
Adam Ulander
Carl Ekman
Övriga närvarande:
Joakim Ejenstam

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Ordförande
Sportchef
PR-ansvarig
PR-Amanuens

1. Mötet öppnas 12:28
2. Adam Ulander utnämns till justerare
3. Lägesrapport
Åke har arbetat med lanet samt peppat medlemmar att söka IT-styrelsen. Adam
Ulander har arbetat med sporten och försökt förbättra närvaron på tisdagar. Carl
Ekman har gjort affischer för bland annat stormötet, ordnat med Dasquen,
overallsmärken och skrivit recept till kokboken. Daniel har samlat in
revisionberättelser och skrivit proposition. Emma Rangert har skrivit proposition och
samlat in revisionsberättelser.
4. PR-Amanuensen
Har diskuterat med PR för DV-programmet kring sammarbetet med Netlight. Det
behövs ett möte mellan ITs och DVs styrelse där mer detaljer diskuteras innan vi
skickar ett förslag till Netlight. Student Consulting vill ha ett prenumerationsavtal som
går ut på att skicka ut ett mail med relevant innehåll varje månad till en viss kostnad.
IT/DV-dagen är under planering och kommer att hållas i Maj 2013.

5. Stormöte
De mesta förberedelserna är klara inför stormötet. Vi måste vara tydliga med att folk
måste attenda Facebookeventet om de vill ha mat under stormötet, Andreas Lelli
ansvarar för det. På måndag förmiddag nästa vecka behöver vi köpa in mat, Adam
Ulander försöker boka bocken tills dess och får hjälp av Andreas, Daniel och Åke.
6. Studieråd med mat
Bordläggs till nästa möte då Katja Lundqvist ej är närvarande.
7. Entepreneurs academy efterfrågar info i nyhetsbrev
Entrepreneurs Academy efterfrågar att vi skickar ut deras material genom våra
nyhetsbrev. Emma Rangert skickar vidare till Shervin så att han kan inkludera det i
nästkommande mail.

IT-Sektionen

2012-11-28

8. Övrigt
Vi har fått i uppgift från Lars-Åke Nordén där vi skulle välja ut två studenter i varje
årskurs samt ett antal diskussionsfrågor. Emma Rangert mailar Lars-Åke och berättar
att vi avvaktar tills dess att han pratat på stormötet.
9. Mötet avslutas 12:57
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