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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE
Närvarande:
Emma Lemos
Jakob Sennerby
Luis Mauricio
Johan Carlquist
Sofia Backman
Eric Stenberg
Matilda Trodin
Viktor Bostrand
Love Lindström
Övriga närvarande:
Tilda Pentikäinen
Joakim Ejenstam

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Informationsansvarig
PRansvarig
Klubbmästare
Sportchef

1. Mötet öppnas 12.15
2. Sofia Backman utnämns till justerare
3. Tilda Pentikäinen och Joakim Ejenstam hälsar på (ändra gärna rubrik)
○ Tilda: presenterar sig som Q+
○ Joakim: styrelsen i samarbete med pramanuensen ska jobba för att fler
studenter går på företags och caseevent.
○ Info: IT/DVdagen kommer att innehålla bl.a föreläsningar, frukost, lunch, en
sittning. PRamanuensen jobbar på att lägga in eventen i schemat.
○ Första styrelsemötet i varje månad har Q+ och PRamanuensen en stående
inbjudan för ett kontinuerligt samarbete.
4. Lägesrapport
○ Viktor har sålt semmelfestbiljetter.
5. Uppföljning
○ Fotografering av nya styrelsen
Preliminärt datum sätts till den 11:e februari. Emma hör med Åke om det går
att ordna.
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○ Avslutningsmiddag för 5:orna
5:orna är positivt inställda till en avslutningsmiddag. Jakob bokar möte med
Jonas Arvén för att diskutera eventet närmare.
○ Kontrakt säkerhet och ansvar för styrelsen
Ett nytt utkast av kontraktet närmare färdigställning ska läggas
upp i driven för korrekturläsning och för möjlighet att lämna kommentarer och
tillägg. Kontraktet ska läsas av styrelsen för att förhoppningsvis beslutas vara
heltäckande och färdigt för styrelsen att skriva under.
○ Semmelfesten
Till semmelätartävlingen föreslår klubbmästaren att vandringspris skall
inköpas. Kassören godkänner förslaget under antagande att pokalen inte
överskrider en kostnad på 200 kr.
○ Dubbelbokad Klubbmästare
Klubbmästaren har fått förhinder under semmelfesten och behöver
uppbackning. Resterande närvarande från styrelsen går in som ansvariga.
○ Uppdatering av webbplatsen (flytt av databaser)
Ligger fortfarande i planeringsstadiet.
6. Lokalfrågan
Alternativet att använda 1446 istället för 1510 har kommit upp (eventuellt
även 1445). Frågan om det går att ordna ligger hos intendenten.
Uppdatering vid nästa möte.
7. Övrigt
○ Todolista finns nu att fylla i på driven
○ Firmatecknare
Nya firmatecknare ska ordnas med den gamla styrelse vecka 7.
8. Mötet avslutas: 13.05
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