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Protokoll 
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 

 
 
 

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

Övriga närvarande: 
 Joakim Ejenstam PR-Amanuens 
 Sara Frisk  PR-Amanuens 
 
 Emma Lemos Tillträdande ordförande 
 Jakob Sennerby Tillträdande kassör 
 Love Lindström Tillträdande sportchef 
 Luis Mauricio Tillträdande sekreterare 
 Johan Carlquist Tillträdande studierådsordförande 
 Viktor Bostrand Tillträdande klubbmästare 
 Sofia Backman Tillträdande vice-ordförande 
 Eric Stenberg Tillträdande informationsansvarig 
 Matilda Trodin Tillträdande PR-ansvarig 
   
 

1. Mötet öppnas 12:13 

2. Katja Lundqvist utnämns till justerare 

3. Adjungeringar 

Nya styrelsen, Joakim Ejenstam och Sara Frisk. 

4. Lägesrapport 

Emma Rangert har främst förberett inför stormötet. Daniel Wedin har förberett inför 

stormötet. Katja Lundqvist har arbetat en del med en nationskväll samt förberett inför 

stormötet. Samtliga medlemmar i styrelsen har hjälpt till att förbereda för stormötet på 

olika sätt. 

5. Viktor Bostrand tillkommer till mötet 12:16 

6. Shervin Shoravi tillkommer till mötet 12:19 

7. PR-Amanuens Joakim Ejenstam och Netlight-representant Sara Frisk 

Netlight vill ha en del evenemang och det viktiga för oss är att deras evenemang 

riktar sig till alla årskurser. Det som är planen är att ha tre större evenemang per år, 
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men det krävs att vi sammarbetar med DV då Netlight är intresserade av att nå ut till 

båda utbildningarna. Netlight kan även tänka sig att sponsra med väskor eller dylikt, 

något som bör diskuteras närmare längre fram.  

8. Påminnelse: Glöm inte lägga upp texter på hemsidan! 

a) Inlägg om stormötet 

Emma Rangert håller på att arbeta på detta. 

b) Protokoll 

Andreas Lelli lägger upp samtliga protokoll och stormötesprotokoll 

c) Nya stadgarna 

9. Nyhetsbrev/julkort 

På söndag 9/12 ska all information till nyhetsbrevet som skickas ut på måndag 

10/12 finnas på Dropboxen. 

10. Carl Ekman tillkommer till mötet 12:33 

11. Update från FUM 

Uppdatering från senaste FUM-mötet och vilka som blivit valda och vad som 

diskuterats. Det talades en del om kårvalet och IT-Sektionen kommer att skapa ett 

evenemang för samtliga medlemmar som vill deltaga vid US-fullmäktige, Daniel 

Wedin ansvarar för att skicka ut ett mail om detta samt göra ett Facebook-event.  

12. Medlemsansökan 

Efter att de nya stadgarna klubbats igenom måste vi nu ha ett temporärt system för 

hur medlemsansökan skall ske tills dess att nya styrelsen tar över och kan göra ett 

mer genomtänkt och välfungerande system för detta. Det beslutas att vi ej behöver 

ett medlemsregister innan nästa år, ett förslag kommer att arbetas fram tills nästa år. 

Shervin Shoravi, Eric Stenberg och Emma Lemos får i uppgift att ta fram ett förslag 

och/eller en grupp som kan arbeta med detta. 

13. Studieråd 

Katja Lundqvist behöver hjälp med att hålla i Studiefikan den 19/12, vi beslutar vem 

som ansvarar för detta vid nästa styrelsemöte. Formuläret för 

Studierådskvällen/Nationskvällen är stängt, Katja Lundqvist ansvarar för att ordna 

detta så att folk kan anmäla sig. Vi bordlägger frågan om ett arbetsutskott till 

nästkommande år. 

14. Övrigt 

Status på bokmarknad/appen 

a) Status på bokmarknaden/appen 

Är under uppbyggnad. Shervin Shoravi planerar att vara klar med appen innan 

han går av, skulle han inte hinna slutföra denna innan årets slut kommer han 

att fortsätta arbeta med den under nästkommande år. 

b) Påminnelse: recept till kokboken. Deadline? 

Den 20/12 ska alla recept vara färdiga och inlagda i Google dokumentet, 

Andreas Lelli ansvarar för att alla gör detta. 
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15. Mötet avslutas 13:10 

 

 

 

 

Vid protokollet: 
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