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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

Närvarande:  
Åke Lagercrantz Kassör 

 Andreas Lelli Sekreterare 
 Carl Ekman  PR-ansvarig 
 Emma Rangert Ordförande 
 Katja Lundqvist Studierådsordförande 
 Johan Fridh  Klubbmästare 
 Daniel Wedin Vice Ordförande 
 
Övriga närvarande: 
 

1. Mötet öppnas 12:14 

2. Carl Ekman utnämns till justerare 

3. Lägesrapport 

Carl Ekman har arbetat med planch till IT-sporten och hemsidan. Åke har växlat mynt 

och arbetat med ekonomin. Daniel Wedin har fortsatt arbeta med att arrangera 

alumnmiddagen. Katja Lundqvist har bokat studiefika till måndag den 22:a oktober. 

Johan Fridh har arbetat vidare med att arrangera halloweenfesten och dasquen. 

4. Hemsida 

Allt går enligt tidsplaneringen och både hemsidan samt appen kommer gå att visa 

upp nästa måndag under releasefesten. 

5. Fotografering 

Vi behöver nya bilder på styrelsen i samband med lanseringen av den nya hemsidan. 

Datumet för fotografering blir på måndag innan releasen. Klädkod är slackertröja och 

kavaj. 

6. Kiosken 

Vi behöver fylla på kiosken inför tentaperioden, Andreas Lelli & Åke Lagercrantz 

ansvarar för detta. 

7. Skidresa 

De platser vi hade inför skidresan är avbokade då det inte finns tid och engagemang 

att dra i detta. Ett alternativ vore att skapa ett facebook-event där alla får boka var för 

sig. Johan Fridh skickar ut ett informations mail om studentveckan i åre så att våra 

medlemmar är informerade om det, sen får de stå för bokningar själv. 

8. Övrigt 

a) Vi har haft en del problem med våra mailinglistor, Shervin Shoravi undersöker 

det. 
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b) Emma Rangert mailar tobias betr. 1413 för att se hur städningen går. 

c) Vi måste börja planera IT-sektionens stormöte, i dagsläget ser det ut att 

hamna någon gång under vecka 48-49. Vi vill på något sätt också förmedla 

information kring vad de olika posterna gör och vad det innebär att söka till 

styrelsen. Emma Rangert skickar ut en kallelse innan hon åker till USA.  

9. Mötet avslutas 13:00 
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Ordförande: 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 


