Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE
Närvarande:
Emma Lemos
Jakob Sennerby
Luis Mauricio
Johan Carlquist
Sofia Backman
Eric Stenberg
Matilda Trodin
Viktor Bostrand
Love Lindström

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Informationsansvarig
PRansvarig
Klubbmästare
Sportchef

Övriga närvarande:
Shervin Shoravi
1. Mötet öppnas 12:15
2. Sofia Backman utnämns till justerare
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
4. Programmeringsworkshop
Shervin Shoravi och Hampus Iggström vill starta en programmeringsworkshop för
mobilappsprogrammering på nybörjar/hobbynivå. Idéen kan komma att utvecklas
och även inkludera webbdesign mm. Grundtanken är att starta ett forum för
studenter som vill ha mer kunskap om appprogrammering och få hjälp med att
starta upp hobbyprojekt.
Shervin och Hampus kommer att hålla i workshoppen själva men frågar sektionen
om vi skulle vilja sponsra ett utvecklarkonto. Styrelsen bifaller förslaget och detaljer
kommer att utarbetas av Shervin, Hampus och Kassören.
5. Lägesrapport
Sofia har varit på möte med internationella utskottet
Johan har letat representanter från varje årskurs till .
Jakob har allmänt hanterat kassan.

Love har hållt i sporten.
Viktor ordnat fram event för nationsrunda som ligger på FB
Matilda fortsätter att jobba med tröjorna.
6. ToDolistan
Information ska ut med nyhetsbrevet om ITflotten och hur medlemmar ansöker om
denna.
7. Uppföljning
○ Avslutningsmiddagen
Ingen uppdatering på ärendet, bordsläggs till senare då ett möte med
Jonas Arvén har hållts.
○ Säkerhetskontrakt
Kontraktet är färdigskrivet och ska skrivas ut för påskrift till nästa
möte.
○ Informationsansvarigemöte
Nyhetsbrevet ska skickas i det gamla formatet som användes förra
året.

8. Fotografering
Bilderna ska läggas upp av Eric på hemsidan efter dagens fotografering.
9. Reaktioner Lokalfrågan/Lokalfrågan
Förslaget att vi skulle byta till lokalerna 1445 och 1446 avslogs p.g.a. för höga
kostnader.
En inbjudan till utomstående som har frågor och funderingar angående
verksamheten i Skrubben ska skickas ut.
Styrelsemöten skall framöver hållas i 1206.
10. Lokaler för ITSporten
En inspektion ska göras av Love Lindström på idrottslokalen vid Eriksbergs skolan
innan fakturor betalas.
11. Studierum en gång i veckan
Luis Mauricio ska prata med Ulrika Jaresund om hur mycket det kostar att boka
klassrum för gemensam studietid.

12. Övrigt
Förslagslådan
Förslagslådan fungerar åter igen.

Caselösning
Styrelsen ska försöka ta större ansvar för dessa event och diskutera med Joakim
Ejenstam på nästa gemensamma möte om hur dessa ska marknadsföras bredare
och hur man ska locka fler studenter och gärna också från de lägre årskurserna.

13. Mötet avslutas: 13:05

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

