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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:
Shervin Shoravi
Mötet öppnas: 12:16

1. Val av justerare
Sofia Backman vald till justerare.
2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd.
3. Shervin Shoravi iOSutbildning
I samarbete med Eric har information och intresseanmälan lagts upp på sektionens hem
och facebooksida. Matilda ska göra affischer till workshoppen som ska sättas upp på
sektionens tavlor i hus 1,2 och på Ångström.
Utvecklarkontot är nu så gott som redo för användning, endast betalning kvarstår.
Shervin föreslår att workshoppen ska marknadsföras så att studenter från andra program
också deltar. Eftersom det är ITsektionen och programansvarige, LarsÅke Nordén, som
står för workshoppens sponsring tycker styrelsen att det är ITstudenterna man bör
fokusera på men finns det plats på tillfällena så är utomstående studenter självklart
välkomna.
4. Lägesrapport
Luis: Overallförsäljning är nu i full gång. Anmälan om köp av overall finns nu uppe på
sektionens facebooksida samt information med länk till anmälan ska skickas ut med
nyhetsbrevet och läggas upp på hemsidan.
Johan: Har varit på programråd. Där informerades det om ändringar i kurser och
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omstrukturering i studieplanen för årskurs 1 och 2.
Jakob: Har ordnat med iOS workshopens konto.
Eric: Har försökt ordna med sektionernas hemsidor.
Love: Har hållit i ITsporten och försökt ordna nya tider för innebandyn på tisdagar så att
den infaller mellan 2122 istället.
Sofia: Har ordnat med dagordningen.
Matilda: Har påbörjat arbetet med affischer till halloweensittningen.
5. Halloweensittningen.
Viktor har samarbetat med DV:s klubbmästare Mitra och preliminärt ska sittningen hållas
den 1:a november på Utghård. Dock väntar man på att datumet ska bli ledigt då ett annat
sällskap har preliminärbokat två datum var av ett är det aktuella dagen 1:a november.
Viktor undrar om några ur styrelsen kan hjälpa till med antingen matlagning eller
servering, detta verkar inte vara några problem. Sofia ska höra med UTN:s
caféföreståndare, Nicklas Nilsson, om det finns möjlighet för styrelsen att få en
köksutbildning då någon måste ha det för att köket ska få användas under sittningen.
6. Dasquen (Kort info)
Planering är i full gång. De involverade klubbmästarna har avböjt DVsektionens önskan
om ett samarbete då de kom in för sent i processen.
7. Framtida Ångströms flytt
Mycket är fortfarande under diskussions. Johan Carlqvist ska se om han kan få mer
information om vad som gäller och Sofia Backman ska höra av sig till sektionens
representant vid UTN, Hanna Ohlin, för att se hur de tänker kring ämnet.
8. Nyhetsbrevet
 All text som ska vara med i nyhetsbrevet ska in till Eric innan kl 00.00 på tisdag natt.
 Denna vecka ska overallinformation/anmälan och information/intresseanmälan till
iOSworkshopen finns i nyhetsbrevet
9. Övrigt
● Sofia ska bjuda in LarsÅke till nästa möte för att diskutera hans idé om att äldre
studenter delar med sig av sin kunskap till de yngre.
● Overall information ska skickas ut till ITmedlemmar samt de som sedan tidigare visat
intresse.

10. Mötet avslutas: 13:11
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