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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

1. Mötet öppnas 12:14
2. Val av justerare

Sofia Backman vald till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänd.
4. Lägesrapport
○ Sofia har lagt eventet stormötet på Facebook som ska hållas den 15:e Maj.
○ Johan har varit på programrådet där diskussion angående uppdelningen av tentan
till kursen envariabelanalys har förts. Det har fastställts att kursen ska hållas i den
nya formen med två tentor då det underlättar för studenterna p.g.a. kursens
storlek. Ylva informerade att länken med kalendern för “aktuella händelser” gärna
får spridas till alla IT:are. Förslag att länken ska läggas upp på ITsektionens
hemsida godkänns av styrelsen.
○ Love har pratat med andra sektioner angående eventuella, framtida,
innebandymatcher. Mer information kommer när ärendet diskuteras vidare.
○ Emma har varit på möte angående Stingdagen. Sektionen styrelsen ska delta på
eventet vid en monter. Kreativa idéer efterlyses om vad montern/stationen ska
innehålla för att promota ITsektionen.
5. Inspirationsdagen
15:e Maj ska Entrepeneurs academy hålla en eventdag för ekonom och tekniska
fakulteter. Mer detaljerad information skickas i Nyhetsbrevet som sänds ut den 8:e samt
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genom ett inlägg på Facebook.

6. Uppföljning
○ Stormöte
Måndag 17 dk ska styrelsen ha ett förberedande möte inför stormötet.
○

Avslutningsmiddag 5:orna
Mer ingående information ska samlas innan ett brev skickas ut. Klubbverket ska
informeras för att eventuellt stå för underhållning, servering och matlagning.
Kostnader för eventuell personal fårn UTN:s sida måste undersökas.

○

Extra jobb med hemsida på Ångström.
Försenad utskick angående anmälan till extra jobbet för underhåll av hemsidan,
skall skickas senare i veckan.

7. Övrigt
●

●
●
●

●

Hoodies
Matilda presenterar förslag på IThoodieleverantörer. Ingen av leverantörerna ger
helt tillfredsställande erbjudanden och alternativet att beställa in provtröjor för
medlemmar som vill prova storlek visar sig alldeles för dyrt. Därmed ska
ytterligare research göras.
Eda
Viktor ska återkoppla till uthyrarna för att få en kvittens på att beställning gjorts.
Stadgarna
De nya stadgarna ska läggas upp på hemsidan.
Kräftskivan
Förberedelser inför den traditionella kräftskivan under mottagningen måste
ordnas, dvs bokningar av lokal med mera. Viktor ska titta närmare på detta.
IThäng
Nytt datum måste fastslås då fadderutbildning tog plats samma dag. Styrelsen
återkommer med nytt datum.

8. Mötet avslutas 13:02
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