
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2017-

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: Tijana Barac och Christian Ormos

Mötet öppnas: 12:10

1 Val av justerare

• Emma väljs till justerare

2 Lägesrapport

• Olivia - har inte gjort s̊a mycket, har mailat med lite utskott och har pratat om verksamhets-
planen med Sara.

• Christopher - haft ÅM i söndags och det gick väldigt bra! E vann under innebandy, men IT
ligger bra till.

• Ebba och Caroline - haft möte p̊a Värmlands ang̊aende IT/DV dagarna. Blev mycket billigare
än vad dem hade trott. Dem har varit p̊a Klubbmästarr̊adoch haft möte med Klubbverket.
Det g̊ar bra inför semmelfesten. Dem har f̊att in tillräckligt med anmälningar s̊a dem är
nöjda. Flogsta 45 har öppnat s̊a vi ska ha en ovvesittning med Q. Kanske kryssning med
ES till hösten (oktober). 18-22 september är Sektionskampen och d̊a vill UTN att man inte
planerar in n̊agot annat.

• Emma - XIT-märket är klart. Eventbilder till IT/DV dagarna samt en affisch till sittningen
p̊a Värmlands är ocks̊a snart klara.

• Gustav - har mailkontakt med Linus och Lars-Åke om hemsidan. Sv̊art att arbeta med vinrött,
s̊a han fortsätter fundera p̊a designen.

• Petter - pratat med Melker ang̊aende studiefikat. Har en kontaktperson för en eventuell träff
för år 4 och 5 med ett IT-säkerhetsföretag. Ska kontakta Linus.

3 Kräftskiva

• It är ekonomiskt ansvariga tillsammans med en annan sektion. Vi ska ha kräftskiva med W
och p̊a sista dagen under vecka 2 p̊a mottagningen. IT kontaktperson med schemaläggaren
under TD. Caroline och Olivia g̊ar p̊a möte med TD-mottagningen p̊a fredag den 3/2.
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4 Visioner för styrelsens arbete

• Anföra ett liknande event som “Eda”, fast för alla sektionens medlemmar. Lägg till detta som
punkt att diskutera mer ing̊aende nästa vecka.

5 Nyhetsbrev till medlemmar

• Känns inte relevant att skaffa ett nyhetsmail. Nyhetstavla i Skrubben skulle fungera med att
uppdatera medlemmarna om vad som sker inom sektionen.

6 Erbjudande till företag

• Exempelvis att företag f̊ar sponsra pizza till stormöten och att det finns en mer sponsoran-
svarig inom hela styrelsen och sektionen. Vi ska se vad vi kan arbeta fram.

7 Övriga fr̊agor

• IT-flotten - Therese Hofmann vann.

• TB - enkät som Olivia har gjort som styrelsen ska fylla i.

• Slänga muggarna - Sara gör detta imorgon 1/3.

Mötet avslutas: 12:50

Olivia Lindqvist, ordförande

Signatur

Sara Gustavsson, sekreterare

Signatur

Emma Lindmark, justerare

Signatur


