Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte
2015-04-23

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 (Studierådsordförande)
Frånvarande: Karolina Nikamo (Studierådsordförande), Adam Woods (Informationsansvarig),
Tim Svensson (Sportchef)
Mötet öppnas: 12:25

1

Val av justerare

• Mikaela väljs till justerare.

2

Lägesrapport

• Andreas: Har varit på ordföranderåd.
• Karolin: Har fått tillgång till sektionens konton.
• Anna: Har varit på möte ang. surfresan och kräftskivan. Kontaktat folk inför Dasquen.
• Patrik: Har börjat gjort ett första utkast på det nya IT-märket.

3

Stormötet

• Affisch: Patrik ska ta fram en affisch inför stormötet.
• Mat: Förslag för mat på styrelsemötet: City Sallad, Pizza, Wrap, bakat.
• Vice klubbmästare: Andreas tar fram en propositionsmall och skickar till Anna.

4

Stingdagen

• Om vädret är dåligt kommer vi vara inne och spela achtung die kurve. Om vädret är bra
kommer vi ha en avslappnad station.

5

Kräftskiva

• Tisdag vecka 2 kommer kräftskivan hållas. Vi har den med ES i tältet som TD hyr ut. Vi
ska försöka vara tydliga med att detta inte är något som har med mottagningen att göra.

sida 2

6
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Styrelse-TB

• Styrelsen kommer ha Brunch/Lunch kl 12 tisdag 28/4 och sedan bilda par och delta i Capseisa.
Vi ska även sikta på ett göra fler aktiviteter som grupp.

7

Övrigt

• Ekonomi: Karolin kommer strukturera ekonomin för sektionen för att se hur stora inkomster
och utgifter vi har på ett bra sätt för att se om något behöver åtgärdas. Hon har även lämnat
ansökan för att få handla på kredit på ax-food.
• Sociala medier: Styrelsen ska arbeta för att vara mer aktiv på Instagram.
• Styrelse tröja: Styrelsen ska försöka ta fram en tröja med samma koncept som UTNs kommitte
tröjor.
• Styrelse-PR: Styrelsen ska försöka göra styrelseposter mer attraktiva för att fler i sektionen
ska vara intresserade av att söka poster.
Mötet avslutas: 12:55

Andreas Lelli, ordförande

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Signatur

Mikaela Eriksson, justerare

Signatur

