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Protokoll

IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE
 
 
Närvarande: 

Emma Lemos Ordförande
Jakob Sennerby Kassör
Love Lindström Sportchef
Luis Mauricio Sekreterare
Johan Carlquist Studierådsordförande
Viktor Bostrand Klubbmästare 
Sofia Backman Vice Ordförande
Eric Stenberg Informationsansvarig
Matilda Trodin PR-ansvarig

 
1. Mötet öppnas 12:21

 
 

2. Sofia Backman utnämns till justerare 
 
 

3. Lägesrapport
 

● Jakob har haft överlämning med Åke Lagercrantz gått igenom bokföringen 
och dessutom handlat in varor till skrubben.

 
● Love har haft första IT-sporten denna vecka.

 
● Emma har haft möte med Jens Hammarlund angående sökande av en 

administratör till avdelningen Industriell Teknik på Ångströms hemsida.
 

● Johan har haft möte med Lars-Åke Nordén och kommit fram 
att det eventuellt ska skickas ut information till alla årskurser för 
“studierepresentanter”. 

 
12.42 Johan anländer mötet.
 

4. Ny logotyp som ska synas utåt.
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Diskussion om att eventuellt introducera eller lägga till en ny logga för sektionen 
har kommit till styrelsens bord. Vidare beslut och diskussion skall ske på ett 
eventuellt extra stormöte för att inkludera hela sektionen.

 
 

5. Lokalfrågan
 

Love har pratat med Tobias Skoglund som kommit fram till att det går flytta 
Skrubben till 1413 redan nu. Mer diskussion innan själva flytten skall göras 
mellan Love och Åke Lagercrantz.

 
6. Testamenten och överlämning

 
Matilda och Love har inte fått sina testamenten ännu från förra 
styrelsemedlemmar.

 
7. Skiftesmiddag

 
Eric justerar doodlen så att vardagar ingår som alternativ. Styrelsen vill boka 
Campus-lokalen vid Kantorsgatan, ett planeringsmöte bokas in när doodlen 
blivit lite mer ifylld. Alla påminner folk att fylla in. Alla betalar för sig och sin 
företrädare. Datum bestäms till nästa styrelsemöte.

 
8. Nyhetsbrev

 
● Information om klubbverket samt ansökan till klubbverket skall ut.

 
● Student representanter från varje klass ska efterfrågas.

 
● Eric skriver en hälsning från den nya Styrelsen till IT- medlemmar.

 
 

9. Städa skrubben
 

Styrelsen sköter städning av Skrubben generellt. Eric lägger upp event “Skrubba 
skrubben” framöver.

 
 
13:05 Matilda lämnar mötet.
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       10. Övrigt
 

● Kontrakt för UTN Bocken (bilen)
 

○ Jakob ska ordna ett konto för att kunna använda bocken.
 

● IT-LAN
 

○ Love, Jakob, Sofia, Eric och Viktor ska organisera fram ett 
kommande LAN event för IT medlemmar främst.

 
● Stormöte datum

 
○ Bordläggs till nästa möte.

 
● Bilder till nya styrelsen

 
○ Emma ska prata med Adam Ullander och Åke Lagercrantz om att 

få låna kamera.
 

● Dropbox
 

○ Eric skapar en ny Dropbox för styrelsen och den gamla organsieras 
om och arkiveras. 

 
● Inbjudan till programansvarig 

 
○ Sofia skickar en inbjudan till Lars-Åke Nordén till styrelsemötet 29:e 

för att presentera styrelsen och för diskussion.
 

● Protokoll upplägg
  

○ Vidareutveckla protokollen genom att lägga upp länkar till olika 
topics.

 
11. Mötet avslutas 13:38

 
Vid protokollet: Ordförande: Justerare:



IT-sektionen 2013-01-17

 


