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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 12:16 

2. Katja Lundqvist utnämns till justerare 

3. Lägesrapport 

Daniel Wedin planerar att skicka ut en enkät till alumner om den kommande 

middagen i slutet av denna vecka. Carl Ekman väntar på material från rekå för att 

påbörja designarbetet till höstens reccetröjor. Åke Lagercrantz har arbetat ikapp med 

bokföringen samt arbetat med flytten av styrelsens mailkonto. Shervin Shoravi har 

även han arbetat med flytten av mailkonton. 

4. Sommaravslutning 

Kvällens sommaravslutning kommer hållas som planerat från och med 18 i 

ekonomikumparken. Vi bjuder på hamburgare och står för grillarna. Åke Lagercrantz 

och Andreas Lelli har hand om inköpen. 

5. Återkoppling förra veckans deadlines 

Byte till gmail är inte klart, något som Shervin Shoravi och Åke Lagercrantz ska 

arbeta på imorgon Torsdag den 16/5 efter lunch, deadline för detta är onsdag nästa 

vecka. En del revisionsberättelser saknas fortfarande men revisorerna är funna, 

Emma Rangert och Daniel Wedin fortsätter att driva in dessa. Adam Ulander har inte 

lyckats få en bättre tid för inomhushallen, Adam ska ringa/maila kommunen för att 

försöka få lokalen en timme tidigare, återkoppling nästa vecka. Johan Fridh har inte 

skickat ut någon intresseanmälan för en eventuell skidresa ännu, detta är något som 

han planerar att göra längre fram i tiden. 

6. FUM 

Någon gång i höst innan Novembers slut kommer det vara ett val i kårfrågan där det 

kommer röstas om hurvida UTN skall bli en egen kår eller icke. Vi vill upplysa våra 

medlemmar om att UTN vill bli en egen kår och vad det innebär samt uppmuntra 
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medlemmarna att delta i valet. Det klubbades igenom under FUM en internationell 

policy som säger att all vår information även ska finnas tillgänglig på engelska, något 

som påverkar exempelvis vårt nyhetsbrev och hemsida. 

7. Norreda 

Buss måste bokas till Norreda. Emma Rangert kollar upp vem som bokade förra året 

för att få information. Daniel Wedin kollar med Arnold Pears om vi kan få bidrag för 

detta evenemang. Emma Rangert ordnar även så att detta finns med i schemat för 

HT2012. Deadlines för allt detta är nästa onsdag. 

8. Stadgeändringsgrupp 

Bordsläggs till nästa vecka. 

9. Övrigt 

Andreas Lelli ska göra ett Google-Docs med deadlines och dela detta inom styrelsen. 

10. Mötet avslutas 12:54 
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