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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 12:16 

2. Daniel Wedin utnämns till justerare. 

3. PR-gruppen 

FITQK-märke skall göras, Carl ska höra med dessa sektioner betr. Finansiering. 

Andra ideér kring MEME-märken och ”Achievement”-märken diskuteras. 

Inköp av nya slackertröjor kommer att ske närmare sommaren och mottagningen, 

återkoppling när det blir aktuellt. 

PR-gruppen ska diskutera vidare möjligheterna med ”Slackerwear” och eventuellt 

mot sommaren lansera ett mindre test-sortiment av kläder, det som måste fastställas 

är vilka som kommer få köpa dessa kläder och hur detta skulle gå till. 

4. Studierådsmöte 

Studierådsmöte kommer hållas som planerat imorgon Torsdag 17:00. Semlor 

kommer att finnas till de som närvarar, Katja är ansvarig för detta. 

Studiefika kommer att hållas den 1:a Mars. 

5. Hemsidan: fixa till bilderna 

Adam ansvarar för att korrigera styrelsebilderna så att de sedan kan läggas upp på 

hemsidan. Shervin lägger sedan upp detta på hemsidan i vanlig ordning. 

6. Kalendarium 

En textfil kommer att finnas på dropbox där styrelsen kan lägga in datum för diverse 

händelser, Shervin ansvarar sedan för att placera dessa i en provisorisk kalender 

som sedan kommer finnas på hemsidan. 
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7. Klubbverket – Semmelfest 

Carl Ekman ansvarar för att ordna en affisch till evenemanget. Johan Fridh ansvarar 

för planering och utförande tillsammans med hjälp från styrelsen. Försäljning av 

biljetter kommer påbörjas nästa vecka 7. 

8. Text till recceboken 

Styrelsen ska diskutera olika förslag till en text via facebook-gruppen. 

9. Övriga frågor 

IT-Skrubben skall städas. Även mindre justeringar i inredningen bör göras, bland 

annat gardiner. 

En To-Do-Lista kommer att finnas på dropboxen, Andreas ordnar detta.  

10. Nästa möte blir 15:e Februari. 

11. Mötet avslutas 12:58 
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Ordförande: 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 


