IT-Sektionen

2012-05-30

Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:
Åke Lagercrantz
Andreas Lelli
Emma Rangert
Johan Fridh
Daniel Wedin
Carl Ekman
Shervin Shoravi

Kassör
Sekreterare
Ordförande
Klubbmästare
Vice Ordförande
PR-ansvarig
Informationsansvarig

Övriga närvarande:
1. Mötet öppnas 12:17
2. Åke Lagercrantz utnämns till justerare
3. Lägesrapport
Andreas har tagit fram information kring hur man bär sig åt för att söka bidrag av
UTN. Daniel Wedin har talat med Arnold Pears beträffande Norreda, Arnold kommer
att betala bussresan dit och vill gärna komma ut och presentera sig i samband med
detta. Daniel Wedin har även skickat ut en hel del informationsmail till alumner. Carl
Ekman har skickat ut mail betr. en arbetsgrupp för hemsidan och påbörjat planera
detta sommarprojekt, han är även börjat arbeta med reccetröjorna och IT-hoodies.
4. Återkoppling märkesbacken
Det beslutades i veckan att IT-sektionen inte kommer att delta i märkesbacken under
höstens mottagning.
5. Återkoppling bussbokning
Emma Rangert saknar endast en prisuppgift innan bussen för Norreda kan bokas, i
övrigt helt färdig.
6. Tillfälle att skriva verksamhetsplan
Det beslutades att ett tillfälle för verksamhetsplanering kommer att hållas den 6/6
klockan 10.
7. Saker som ska med i nyhetsbrevet
De saker som ska vara med i terminens sista nyhetsbrev skickas till Shervin Shoravi
innan lunchtid på fredag den 1/6.
8. Skrubba Skrubben
Johan Fridh har som ansvar att ordna tejp till skrubben. Inför evenemanget behövs
en del rengöringsutrustning, det mesta går förhoppningsvis att låna, men fika och
den utrustning som saknas ansvarar Emma Rangert för att köpa.
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9. Inför hösten
Se till att ToDo-listan är uppdated och att alla genomför sina sysslor. Det
diskuterades en del kring hur styrelsen/sektionen kommer att synas under
mottagningen, hur det går med anslagstavlorna till skrubben etc. Det första
styrelsemötet i höst kommer att hållas den 5/9. En teambuildning för styrelsen är
också något som planeras.
10. Övrigt
Emma Rangert och Åke Lagercrantz ansvarar för att kontakta vaktmästaren betr.
anslagstavlorna etc. Emma och Åke kontaktar även Arnold Pears och hör hurvida de
kan sponsra oss med exempelvis skärmar och en dator.
Det diskuterades även en del om det projektrum som finns för IT-studenter på skolan.
11. Mötet avslutas 13:09

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

