
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2017-02-07

Styrelsens medlemmar: Sara Gustavsson (Ordförande) Olivia Lindqvist (Vice Ordförande),
Tijana Barac (Sekreterare), Christopher Ekfeldt (Sportchef), Emma Lindmark
(Grafiskt ansvarig), Gustav Lindqvist (Informationsansvarig), Christian Ormos (Kassör),
Caroline Algvere (Klubbmästare), Ebba Hermelin (Klubbmästare), Petter Zethelius
(Studier̊adsordförande)

Fr̊anvarande: Ebba Hermelin

Även närvarande: Filip Gölander

Mötet öppnas: 12:13

1 Val av justerare

• Petter väljs till justerare

2 Lägesrapport

• Gustav - kommunikationsr̊ad med alla informationsansvariga. Ska lägga upp info om att söka
till propplärare

• Tijana - börjat dela ut overallerna

• Petter - möte med arbetsutskottet om kurser

• Christian - ska skaffa papper för behörighet för bokföringen

• Sara - fixat access till Skrubben och ska prata om sektionen för de som läser bas̊aret

• Christopher - Ångmästerskapsmöte om innebandyn som kommer vara 26/2 i Fyrisskolan

• Caroline - klubbmästarr̊ad, fixat servering och Värmlands för IT/DV. Arken är bokad för
semmelfesten, men ska försöka fixa p̊a Ångan istället. Haft klubbverksmöte och ska tillsätta
tv̊a klubbverkare.

3 Overallerna

• Filip - beställde overaller med Q och STS. Nu är det dags att ta betalt fr̊an dem.

• V̊ara ovvar blev rätt färgade för att vi har fel färgkod. Skicka med en tygbit till fabriken nästa
g̊ang för att f̊a rätt färg.

• Beh̊alla eller byta färgkoden till den rätta färgen inför nästa år? Styrelsen bestämmer att
byta.
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• Tijana har lyckats färga p̊a egen hand. Sektionen ska ge 40kr till varje person som vill göra
det för att köpa färg. Tijana fixar ett google docs för de som vill och även instruktioner hur
man ska g̊a tillväga.

4 Skrubben och ekonomin

• Städa Skrubben - slänga skräpet och panta. Städdag 12/2.

• Se vad allt kostar och hur mycket pengar vi f̊ar in.

5 De nya IT-muggarna

• De nya har kommit och förra styrelsen höjde priset till 100kr för att inte g̊a för mycket i
förlust för kaffet.

6 Övriga fr̊agor

• Fotografering p̊a styrelsen

• Teambuilding - m̊andag 13/2 och efter skiftet

• Flotte till forsränningen - Lars-Åke sponsrar sektionens flotte

• Bestick - klumpsumma per termin, men börjar med detta först nästa termin/nästa verksam-
hets̊ar

• styrelsen@it.sektionen.se inaktiverad p.g.a. spam

Mötet avslutas: 12:58

Sara Gustavsson, ordförande

Signatur

Tijana Barac, sekreterare

Signatur

Petter Zethelius, justerare

Signatur


