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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
Matilda Trodin
Övriga närvarande:
Farshid Besharati

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Informationsansvarig
PRansvarig
Klubbmästare
Sportchef
PRChef

1. Mötet öppnas 12:15
2. Matilda Trodin utnämns till justerare
3. Godkännande av dagordning
4. FUM, Farshid informerar:
○ UTN ska informera mer om hur det är att vara med i en kår men mest
riktat till nyanlända studenter.
○ UTN ska eventuellt flytta kårhus till de röda stugorna bredvid
ångströms fram till 12 år och detta p.g.a bl.a. utrymme, många flytt
ska ske mot ångström.
○ Arbetsgrupper har tillsatt för att se över ledamöters positioner för att
undvika “jäv”.
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5. Lägesrapport
○ Eric har felsökt problemet med att nyhetsbrevet inte nåt fram till alla
medlemmar.
○ Johan har varit på programrådet där han informerar en del förändringar skall
ske där bl.a. övergripande justeringar med första året på IT ska införas.
○ Love har hållit i sporten.
○ Viktor har jobbat med TekNatkryssningen och ändra om bokningen då strul
uppkom.
○ Matilda har jobbat med affischerna för TekNatkryssningen, informerar
dessutom att inget nytt om hoodiserna har tillkommit.
6. Uppföljning
○ 1413: Love har pratat med Tobias och kan eventuellt få hjälp med flytten från
självaste “Setup”. Städning av 1413 ska som förslag göras den 24:e Mars.
7. Utbildningutskottet
Diskussion om hur tentorna har varit upplagda gjordes.
Kommande flytt till Ångström kommer att ske då alla ingenjörsutbildingar skall
etablera sig där. Det ska hållas en utbildningskväll den 8:e April.
8. Löppassen
Det har varit väldigt lågt deltagande men nya tag nu när våren är här, ska mer
reklam med nya affischer göras.
9. Övrigt
● Bilder
Styrelsebilder ska ändras för Emma och Sofia.
● Teambuilding
Förslag blir den 6:e April, Emma kollar upp det till kommande styrelsemöte.
● Gasksläpp
Fler arrangemang ska eventuellt ordnas till den 9:e Maj för mer ITgemenskap.
● Städning av skrubben
Kommer ske samtidigt som 1413 dvs den 24:e Mars.
10. Mötet avslutas: 13:00
Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

