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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:

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

Vice Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
Sportchef
PRChef
Kassör
Studierådsordförande
Informationsansvarig

Övriga Närvarande:
Farshid Besharati
Shervin Shoravi
Mötet öppnas: 12:19

1. Val av justerare
Sofia Backman vald till justerare.
2. Godkännande av dagordning
Dagordingen godkänd.
3. Shervin Shoravi iOSutbildning
Shervin berättar att iOSworkshopen ska komma igång inom en snar tid. Workshopen
kommer att sponsras av ITprogrammets programansvarige LarsÅke Norden. Förslaget
är att ett intresseformulär ska skickas ut till ITsektionens medlemmar för att se när folk
har tid att delta.
4. Farshid Besharati FUM
● Terminens första fullmäktigemöte ägde rum igår, 23/9.
● UTN ska skicka in kåransökan igen för att få bli kår för Tekniska och Naturvetenskapliga
fakulteten.
● US ska avsäga sig kåransvaret för tekniska och naturvetenskapliga fakulteten.
● Föreningen SIV har ansökt som associeradstudentförening, där det mer formelt ska stå i
stadgarna.
● Det har skett en grundlig granskning över revideringen.
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5. Lägesrapport
● Johan: Har varit på arbetsutskottsmöte där det informerades om väldigt många
förändringar för den inledande delen av utbildningen.
● Eric: Uppdaterat hemsidan
● Love: Hållt ITSporten och fått första delen av Ångströmsmästerskapen är avklarat. IT
skaffade sig 4 poäng tillsammans med.
6. Arnolds förslag om projektrum
Arnold ville förmedla om att diskussioner förs om att inte inkludera projektrumen vid
flytten framöver till Ångströms. Johan Carlqvist kommer ha ett extra öra på detta.
7. Förslagslådan
Ny affisch för inre sidan av dörren har kommit in som förslag till styrelsen. Styrelsen
godkänner förslaget och ska ordna fram en.
8. Overall
Luis ska ordna fram ett formulär och information för overallbeställningen som ska äga
rum denna vecka i samarbete med Fsektionen. Overallmärke ska inkluderas i priset och
diskuteras med F om hur den ska se ut.
9. Övrigt
Mugg/Koppförslag.
Koppförslag nr 2 godkändes som den nya koppdesignen (PLUTO).
10. Mötet avslutas: 13:05

Vid protokollet:
Luis Mauricio

Ordförande:
Sofia Backman

Justerare:
Sofia Backman

