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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

Närvarande:  
Åke Lagercrantz Kassör 

 Andreas Lelli Sekreterare 
 Emma Rangert Ordförande 
 Adam Ulander Sportchef 
 Katja Lundqvist Studierådsordförande 
 Daniel Wedin Vice Ordförande 
 Carl Ekman  PR-ansvarig 
 Shervin Shoravi Informationsansvarig 
 

1. Mötet öppnas 12:15 

2. Daniel Wedin utnämns till justerare. 

3. Uppföljning Uppstuk 

Carl Ekman och Daniel Wedin träffar Uppstuk under kvällen och Emma Rangert 

mailar ut lite information om vad vi har funderat på kring sammarbetet, bland annat 

rabatterade priser på event, mailutskick etc.  

4. Ordföranderåd 

Emma kom med ett förslag kring hur man kan öka antalet elever som fyller i 

kursutvärderingarna. Man skulle eventuellt kunna ordna någon form av 

kursutvärderingsmöten där vi bjuder på fika och alla fyller i dessa tillsammans. Detta 

kan vara något att testa längre fram i tiden. 

5. Stormöte 

Inför nästa veckas stormöte, Onsdag den 2a Maj, skickar Emma Rangert ut 

information och skapar ett Facebookevent. Vi kommer att bjuda på mindre tilltugg. 

6. Studieråd 

Mot hösten bör vi fundera på att bygga en studierådsgrupp så att Katja Lundqvist får 

en grupp att diskutera och arbeta tillsammans med. 

7. Brännboll 

Adam Ulander och Johan Fridh har ännu inte bestämt sig men skall komma fram till 

ett datum så snart som möjligt. 

8. Sporten, hur går det? 

Det är lite tomt på sporten och det skulle behövas marknadsföras lite mer. Adam 

skall skicka ytterligare utskick på facebook och ordna en informationslapp att placera 

på anslagstavlan. 
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9. Utskänkarutbildningen 

Johan Fridh vill gå på Utskänkarutbildning och vi måste överväga om detta är något 

vi ska betala åt honom eller inte. Vi ska kolla lite på hur de har gjort tidigare år och 

hur detta skulle gynna oss och besluta oss därefter. 

10. Hemsidan, hur går det? 

Målet är att få klart hemsidan innan mottagningen, inget nytt på den här fronten i 

övrigt. 

11. Verksamhetsplan för hösten 

Vi måste göra en verksamhetsplan för hösten någon gång innan sommaravslutet, 

Emma Rangert lägger upp en doodle för att bestämma ett datum. 

12. Alumnmiddag, alumndag 

Daniel Wedin har som förslag att någon/några alumner kommer och föreläser på en 

”alumndag” om vad de gör idag. Vi måste kolla på vilket intresse det finns för detta 

och även hur stort intresset är även för en Alumnmiddag.  

13. Dropbox 

14. Google-konton 

Då vi i dagsläget har en hel del information hos Google, exempelvis vår delade 

kalender samt våra delade dokument ska vi även börja använda google som 

mailklient. Detta skulle underlätta överlämningen till nästa styrelse och vara 

smidigare i allmänhet. Åke Lagercrantz och Shervin Shoravi har ansvar för denna 

flytt. 

15. Övrigt 

Betr. Hoodietröjorna kommer vi att skjuta detta till hösten för att således ha allting 

klart kring tryck/sponsorer och dra igång intresseanmälan lagom till höstterminen.  

 

Emma Rangert lägger upp en doodle för att bestämma datum för en ”hemma hos” 

runda för IT-Styrelsen. 

16. Mötet avslutas 13:13 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ordförande: 
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Justerare: 

 

 

 


