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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

Närvarande:  
Åke Lagercrantz Kassör 

 Andreas Lelli Sekreterare 
 Johan Fridh  Klubbmästare 
 Emma Rangert Ordförande 
 Adam Ulander Sportchef 
 Shervin Shoravi Informationsansvarig 
 Katja Lundqvist Studierådsordförande 
 Daniel Wedin Vice Ordförande 
 Carl Ekman  PR-ansvarig 
 
Övriga närvarande: 
  
 
 

1. Mötet öppnas 12:13. 

2. Åke Lagercrantz utnämns till justerare. 

3. Studierådsmöte 

Ett studierådsmöte tillsammans med DV kommer att hållas den 9:e Februari klockan 

15:00. Katja Lundqvist skall höra hurvida man kan flytta fram studierådsmötet till 

17:00 samma dag. 

4. Förslagslåda 

IT-sektionen skall ordna en Förslagslåda där man kan lämna in förslag på 

förbättringar som rör sektionen, Shervin Shoravi tar på sig ansvaret för att ordna en 

mailadress med detta syfte. 

5. Nya IT-märken 

Carl Ekman tillsammans med PR-gruppen skall kolla mer på möjligheten att ordna 

flera overallsmärken, återkommer med förslag nästa vecka. 

6. Vårevent/kalendarium 

a) Semmelfest: Johan Fridh föreslår Fredag den 24/2 och Onsdag den 29/2 som 

två bra datum för Semmelfesten, Johan skall återkomma med förslag på Lokal 

och när dessa är lediga snarast. 

b) IT-fest: Johan vill annordna någon form av IT-fest runt början på April, 

beroende på lokal eventuellt tillsammans med något annat program, Johan 

återkommer med vidare funderingar. 

c) Pubrunda: Ingen specifik tidpunkt för nästa pubrunda men preliminärt är 

Tisdagen den 17:e april det datum som tycks passa bäst. 
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d) Kalendarium: En kalender på hemsidan där man kan se relevanta evenemang 

skall ordnas, Shervin Shoravi ansvarar för detta och rapporterar sina framsteg 

löpande. 

e) Studiefika: Katja Lundqvist skall kolla på passande datum för nästa studiefika, 

förslagsvis precis innan nästkommande tentaperiod. 

7. Bokförsäljning 

Shervin Shoravi skall kolla på möjligheten att ha någon form av Bokmarknad delvis 

via hemsidan men sen vill IT-sektionen även anordna någon typ av återkommande 

Bokbytarevenemang. 

8. Ny sektionssida 

IT-sektionens hemsida ska förnyas, Shervin Shoravi, Daniel Wedin och PR-gruppen 

ska börja med arbetet och återkommer löpande med uppdateringar. 

9. KredIT 

Någon form av system för att köpa IT-krediter som sedan kan användas som valuta i 

IT-kiosken, detta för att minska kontanthanteringen och göra det bekvämare att 

handla i kiosken. Åke Lagercrantz, Shervin Shoravi och Hampus (fd. Kassör) skall 

diskutera detta och återkomma med olika förslag. 

10. Pluggrum med monitorer 

Katja skall höra med Ylva Hedstrand om ett eventuellt Pluggrum med monitorer. Åke 

Lagercrantz hjälper även han att driva frågan bland annat till Arnold Pierce.  

11. Ang. Mötesprotokoll 

Mötesprotokollen ska upp på hemsidan samma dag som de är färdigställda. 

12. Övriga frågor 

Fotografering av IT-sektionens styrelse är planerad till Onsdag den 1:a Januari, efter 

styrelsemötet och dessa bilder ska sedan placeras på hemsidan.  

 

På Dropbox finns nu en mapp vid namn Månadsbrev där man ska inkludera den 

information man vill ha med i månadsbrevet. 

 

Datum för styrelseskiftet är inte helt fastställt men en doodle ligger uppe i syfte att se 

vilket datum som är lämpligast, detta skall diskuteras vidare vid nästa möte. 

 

Styrelsen skall höra sig runt om det finns möjlighet att ordna en accesspunkt till IT-

skrubben. 

13. Nästa möte blir 1:a Februari. 

14. Mötet avslutas 13:02 
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Vid protokollet: 

 

 

 

Ordförande: 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 


