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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

Närvarande:  
Åke Lagercrantz Kassör 

 Andreas Lelli Sekreterare 
 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 12:12 

2. Katja Lundqvist utnämns till justerare. 

3. Forsränning samt kontakt med Arnold 

Daniel Wedin har hört med Arnold gällande avgiften till en flotte och Arnold kunde 

tänka sig vara med och sponsra en del av kostnaden (Utrustning för 2/4 pers samt 

anmälningsavgiften). Vi måste nu kolla på lite mer detaljer samt om sektionen ska 

betala den resterande avgiften eller om de som ränner betalar denna själv. Det 

kommer att skickas ut nu med nyhetsbrevet information om hur detta kommer 

fungera, Daniel Wedin ordnar en text i detta syfte. 

Vi skall även kolla upp hur det är med annonser i aktivitetsbladet och hur detta skulle 

gynna sektionen. 

4. Styrelseskifte 

Andreas och Åke ringer till några nationer och kollar på möjligheten att få ett avskilt 

rum till 15-18 personer till nu på fredag. 

5. Case-tränings event 

En bra idé vore att ha några Case-träningskvällar där man kan lära sig modellen och 

upplägget av Case-kvällar med syfte att enklare kunna nyttja de faktiskta Case-

kvällarna olika företag annordnar. Detta är något som måste diskuteras vidare hur 

det skulle läggas upp samt utföras. 

6. Mentorträffar med alumner 

Det finns en idé kring att ta hit gamla alumner som då kan tala med de i 3-4an på 

programmet och dela med sig av sina erfarenheter, detta ska vara något avslappnad 

och roligt att gå på, även detta måste finslipas och funderas på vad det skulle 
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innebära. Detta blir också ett kul sätt för alumnerna att umgås och ”återuppliva” 

studentlivet. 

7. Övriga frågor 

- Senast idag skall texter som ska vara med i nyhetsbrevet vara inskickade till 

Shervin, senast 18:00. 

- Gällande overallmärken är ett FITQK märke på G, Carl fortsätter kolla om de 

andra sektionerna vill vara med. 

- Vi ska även planera en syjunta där man kommer kunna fixa sina overaller i en 

mysig miljö, detta är något som förslagsvis kommer hållas i skrubben någon 

gång under mars  (efter tentorna), preliminärt datum är tisdag den 20e mars 

17:00 och frammåt. Tillsammans med detta kommer vi även ha en mindre 

bokbytardag då den nya perioden börjar. 

- Vi måste kolla upp hur man skulle kunna göra för att få ett medlemsregister, 

detta för att kunna söka bidrag, allt detta måste vi kolla närmare på. Andreas 

kollar på hur det skulle gå till för att söka bidrag. 

 

8. Nästa möte blir 7:e Mars. 

9. Mötet avslutas 13:03 
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