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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

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

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Klubbmästare
Sportchef
PRChef
Informationsansvarig

Övriga närvarande:
Adam Saxén
Joakim Ejenstam

UTN ledamot
PR amanuens

1. Mötet öppnas 12:16
2. Johan Carlqvist utnämns till justerare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkänd.
4. Uppföljning FUM
○ Adam är på besök
○ strul med inbjudan till möten
○ Namngenomgång
○ Adam finns som stöd för sektionen gentemot UTN
5. Joakim informerar om IT/DVdagarna
● Nationsbyte till ÖGnation då det varit krångel med S/N.
● Cirka 70 personer per lunch, bra antal anmälda till en majoritet av eventen
52 personer till sittningen.
● Efterlyser hjälp om mattransport, delar av styrelsen kommer hjälpa till
8 maj, valtech, kvällsevent, öppen bar, ej relaterat till IT/DVdagarna
betonar att case inte kräver förkunskaper.

6. Uppföljning FUM
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Emma och Farshid Besharati har varit på långt FUM möte där Ordförande, viceordförade
och styrelse tillsattes, även en ny chefredaktör till TekNat.
Dessa utvalda kan hittas i FUMprotokollet.
Större delen av mötet användes för att välja dessa poster därmed togs inte så mycket
annat upp.
7. Lägesrapport
● Eric har flyttat fram datumet för att ordna databasen. Nyhetsbrevet ordnas till imorgon.
● Johan har varit på utbildningsutskottsmöte där det diskuterades eventuellt om hur året
lärare ska utses.
● Love har haft koll på innebandyn som ska ske under veckan och hade förra veckans
fotboll.
● Matilda har varit engagerad i Polhacks som var fantastisk!
● Emma har varit på FUM.
8. Ställa in löppass och annat om sporten
Veckans löpparpass kommer ställas in då IT är med på IT/DV dagarna.
9. Uppföljning
● Micro
● Avslutningsmiddag 5:orna
10. Stormötesdatum
Luis ordnar bokning av 1211 till onsdag den 15:e Maj.
11. Övrigt
●

Medlemsregister
Google doc mall har ordnats av Eric.
● Avslutningsmiddag 5:orna
Ingen återkoppling från de äldre studenterna.
● Syjunta
12. Mötet avslutas 13:03
Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

