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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

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

Ordförande
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Klubbmästare
Sportchef
Informationsansvarig
Kassör

1. Mötet öppnas 12:19
2. Val av justerare

Sofia Backman vald till justerare
3. Godkännande av dagordning
Godkänd.
4. Lägesrapport
Inget aktuellt.
5. Förslagslådan.
Följande förslag har kommit in:
“Jag skulle vilja att det finns en stående sidfot eller dylikt i
nyhetsbrevet där det alltid står vilka tider och platser sporten sker
samt länk till fbgruppen så att samtliga kan requesta att gå med i
gruppen, samt en stående länktil+förklaring av frågelådan.”

Styrelsen tycker att förslaget är väldigt bra. Härmed ska information om itsporten finnas
med regelbundet och hur medlemmarna kontaktar förslagslådan. En egen punkt ska
dedikeras till information om spikade event.
Headern och sidhuvudet ska sen eventuellt snyggas till.
6. Klubbverket
Tankar kring hur Klubbverket används är under diskussion. Då klubbverket är relativt nytt
så ska det fortsätta vara aktuellt till hösten då det kommer vara många evenamang där
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Klubbverket kommer ha en mer involverad roll.
7. Mottagning
Under mottagningen vill styrelsen eventuellt ha ett frukostevent.
Denna punkt bordläggs till nästa möte då styrelsen brainstormar fler idéer till gång.
8. Datum
Fastslå datum till kommande styrelsemöten där det sista mötet för vårterminen ska äga
rum 4 juni och första mötet i höst inför mottagningen fastställs till den 21 augusti.
9. Uppföljning
●

Avslutningsmiddag 5:orna
Styrelsen kommer hålla ett Quiz som Emma ska börja finslipa på redan idag och torsdag
lunch med resten av styrelsen. Champions League matchen kommer att visas på en TV
utan ljud.
En meny har kommit på plats som ligger på Styrelsens “drive”.

10. Medlemsregister/Nyhetsbrevet
En terminsavslutningshälsning ska komma ut och i samband med detta ska googledocs
dokumentet för registrering av medlemskap inom ITsektionen mailas ut. Love ska ordna
en liten text till den stående informationen för sporten.

11. Övrigt
Inget aktuellt.
12. Mötet avslutas 13:09

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

