ITsektionen

20130910

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

Mötet öppnas 12:10
1. Val av justerare
Sofia Backman vald till justerare.
2. Godkännande av dagordning
Godkänd
3.
●
●
●

●
●

●
●

Lägesrapport
Johan: LarsÅke har informerat om att det nu även sitter två ettor i arbetsutskottet.
Viktor: Tema på nationsrundan har diskuterats.
Love: Har träffat de ansvariga för Ångströmsmästerskapen, information om ÅM ska
komma upp på facebooksidan och sektions hemsida. Terminens första ITsporttillfälle
ägde rum måndagen 9/9.
Eric: Har uppdaterat bilderna på hemsidan så att de inte ska ta så lång tid att ladda och
har redigerat och uppdaterat hemsidan på flera punkter.
Luis: Har pratat med föregående sektreterare, Andreas Lelli, om vad som gäller med de
felaktiga IToverallerna och Fsektionsoverallerna som står i Skrubben. De tillhör enligt f.d
sekreteraren ITsektionen då Fsektionen inte har svarat på mail angående overallerna.
Matilda: Tagit fram affischer till programmeringsSM.
Emma: Bokat buss till och från Eda.

4. Bilder till ITsektionens android applikationen
Styrelsen tycker att samma info ska finnas på hemsidan som i appen.
5. Uppdatering av iOSappen
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Eftersom föregående informationsansvarig, Shervin Shoravi, har varit ansvarig för appen
tidigare ska styrelsen höra med honom om han är intresserad av att fortsätta utveckla
den.
6. Övrigt
● Packlista till Eda
Eric ska skicka ut en packlista inför Eda kl 17 ikväll (10/9).
●

ITkalender
Jakob ska titta närmare på möjligheten att lägga till en kalender på ITsektionens
hemsida som skulle bidra till att medlemmar får mer lättillgänglig information om
vad som händer runt sektionen.

●

Information från informationsansvarige angående bortfall
Eric informerar om att han ingår i en dommarsatsning och hoppas att det inte
kommer att inverka alltför mycket på styrelseuppdraget.

●

Matilda föreslår att ITsektionen ordnar någon form av medium där medlemmarna
kan ta del av studiematerial som exempeltentor och dylikt. Matilda, Johan och Eric
ska titta närmare på om det finns alternativ där sektionen kan erbjuda en sådan
tjänst på ett säkert och reglerat sätt med tanke på fuskrisken.

●

Alumner: runt hälften av sektionens alumner har anmält att de vill bli kontaktade
på sin hemadress vilket innebär att sektionen skulle behöva skicka manuell post
för att inkludera dem i det nya medlemsregistret så styrelsen funderar över hur
detta skall lösas.

●

Viktor kan eventuellt inte medverka under Edaresan så Emma och Love kommer
att åka med bussen till Eda.

7. Mötet avslutas 13:03
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