
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2015-03-04

Styrelsens medlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip
Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik Larsson (Grafiskt ansvarig), Adam
Woods (Informationsansvarig), Karolin Gjöthlén (Kassör), Anna Normark (Klubbmästare),
Karolina Nikamo (Studier̊adsordförande)

Mötet öppnas: 12:13

1 Val av justerare

• Anna väljs till justerare.

2 Lägesrapport

• Andreas: Har varit p̊a sektionsworkshop. Varit p̊a möte med ett arbetsmarknadsutskott och
lottat ut en flotte till flottränningen. Har ocks̊a varit p̊a universitetsdagen.

• Karolin: Har f̊att alla papper av sin företrädare men saknar underskrift fr̊an stormötets
justerare som är utomlands.

• Karolina: Har varit p̊a möte med alla studier̊adsordförande.

• Anna: Har varit p̊a klubbmästarr̊ad där man har tagit fram overallssittningen som nu finns
p̊a facebook. Fick tillbaka hela depositionen efter semmelfesten. Har meddelat alla nationer
om att vi har pubrunda idag.

• Mikaela: Planerar datum d̊a sektionens medlemmar kan hjälpas åt med att ta fram en ny
IT-logga.

3 Bilder p̊a hemsidan

• Adam ska ladda upp bilder p̊a styrelsens medlemmar p̊a hemsidan.

4 Studiefika

• Ett studiefika ska h̊allas m̊andag 9 alt. 10 Mars. Karolina bokar lokal som kan användas.

5 IT/DV-Veckan

• Börjar 24 mars och h̊aller p̊a hela den veckan. Det kommer h̊allas bl.a. lunchföredrag inom
IT omr̊aden.
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6 IT/DV-Sittningen

• Det kommer inte bli en sittning som avslut p̊a IT/DV-veckan men n̊agot avslut p̊a veckan ska
planeras in.

7 Surfresan

• STS har dragit sig ur och varje sektion kan nu erbjudas 10 platser. Resan kommer h̊allas
under omtentaperioden i slutet p̊a terminen.

8 IT-Resa

• Eftersom Surfresan blir liten och ej g̊ar att göra till en stor IT-resa s̊a ska även en mindre
resa h̊allas innan valborg, förslaget är att ha en dygnskryssning under April.

9 Övrigt

• Kaffemasking 1413: En kaffekokare kommer köpas in till projektrummet 1413.

Mötet avslutas: 12:46

Andreas Lelli, ordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Anna Normark, justerare
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