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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

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

Ordförande
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Klubbmästare
Sportchef
PRChef
Informationsansvarig
Kassör

1. Mötet öppnas 12:15
2. Val av justerare

Sofia Backman vald till justerare.
3. Godkännande av dagordning

Godkänd
4. Lägesrapport

Hela styrelsen utom Luis hjälpte till på 5:ornas avslutningsmiddag.
Eric har skickat iväg nyhetsbrevet.
Johan har bokat studirefika.
Love: har hållit i itsporten
5. Förslagslådan

Andreas förslag om kaffeskylt och Daniel tycker att bilderna på styrelsesidan är för
stora. (Styrelsen tycker förslaget är fantastiskt!)
Luis tar på sig att ordna en kaffeskylt som berättar när kaffet bryggdes.
Matilda skalar ner bilderna på styrelsen på sektionessidan på Daniel förslag så att
de inte ska ladda så långsamt.

6. Mottagning

● Matilda ska maila LarsÅke Nordén om sponsring till reccetröjorna.
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En ny, kortare, ITramsa behövs till mottagningen. Ska diskuteras med årets
faddrar.
● Någon av dagarna under mottagningen vill styrelsen bjuda på frukost.
● Kort representation av styrelsen på en propp med en liten fika till de som vill ha.
● Kräftskiva, datum är ännu inte bestämt men preliminärt blir det måndag andra
veckan under mottagningen.
7. Medlemsregister/Alumnregister

Sektionen har härmed registrerade medlemmar och en påminnelse till de som inte
skrivit in sig ska skickas ut med den extra sommarhälsningen från styrelsen.
Jakob, Sofia och Eric ska titta på hur man ska bygga upp sektionens alumnregister
utifrån de listor som finns.
8. Uppföljning
9. Övrigt

● Matilda hittar ingen snygg väska i blått men itväskan behöver inte nödvändigtvis
vara slackerblå. Hon tittar vidare på detta.
● Till hösten undrar arrangörerna för den gemensamma sittningen mellan sektionerna
K, W, X, F och Q om sektionerna inlandade i Daesquensittningen vill stå för
serveringen i utbyte mot att K, W, X, F och Q serverar på Daesquen. ITstyrelsen
tycker att det låter som en bra idé.
10. Mötet avslutas 13:05

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

