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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:

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

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
Sportchef
PRChef
Kassör
Studierådsordförande
Informationsansvarig

Övriga närvarande:
Joakim Ejenstam
1. Mötet öppnas: 12:16
2. Val av justerare
Sofia Backman vald till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Godkänd.
4. PRAmanuens Joakim Ejenstam hälsar på
Företag och utomstående skall för att få gå ut med information på ITsektionens
facebook och sektionessida prata med PRAmanuens, Joakim Ejenstam. Om
inlägg läggs upp olovligt kommer denna information att tas bort och aktören
hänvisas till PrAmanuensen.
Detta ska även läggas till i informationsansvarige, Eric Stenbergs, testamente då
informationen kan vara av nytta för nästkommande styrelse.
5. Eda
Emma bokar bussen som ska åka 17:15 från Ångströms och tillbaka dagen efter
11.30 från Eda.
Jakob fixar anmälan till eventet.
Ett extra möte hålls för planering söndagen den 8/9 kl 14.
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6. Vägledninginfo med Ylva
Promota vägledarinformationen samtidigt som promoting av Eda kl 11:15 för
reccarna.
Ett studiefika ska ordnas den 10:e, detta diskuteras mer på det extrainsatta mötet
på söndag.
7. Lägesrapport
● Love: Sporten ska starta på måndag, fler uppdateringar kommer upp på
facebooksportsidan. Kort information angående Ångströmsmästerskapet skickas
ut i nyhetsbrevet.
● Eric: Samlar ihop info till nyhetsbrevet. Där kommer det bland annat stå om att
vägledarinfo har flyttats till den 10:e september kl 08.15.
● Viktor: Har hållit ett klubbverksmöte. Den 25:e september hålls nästa nationsrunda.
● Matilda: Har skrivit ut kräftskiveaffsicher och börjat på
programmeringsSMaffischen.
8. Mottagningen
Stingdagen i lördags var väldigt lyckat och jättetrevlig! Ordförande, Emma Lemos,
tackar alla som deltog under dagen.
9. Kräftskiva
Allting är inhandlat och det kommer eventuellt bli ett quiz under kvällen.
10. Övrigt
● Sektionen ska stå för avgiften för ett IOSutvecklingskonto till
programmeringsstugan som Shervin Shoravi och Hampus Iggström ska hålla i.
Kontot ska ordnas inom en snar framtid.
● Schema länkarna går till gamla systemet och måste ordnas på hemsidan, även
länken från UTN är felaktig. Eric och Emma kollar upp detta.
● Alumnlista: Eric ska maila alumner angående att gå med i det nya
medlemsregistret.
● Bilderna/emailadresser till hemsidan måste uppdateras.
11. Mötet avslutas 13:05

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

