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Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:
Emma Rangert
Åke Lagercrantz
Adam Ulander
Andreas Lelli
Daniel Wedin
Shervin Shoravi
Carl Ekman
Övriga närvarande:
Emma Lemos
Jakob Sennerby
Love Lindström
Luis Mauricio
Sofia Backman
Eric Stenberg

Ordförande
Kassör
Sportchef
Sekreterare
Vice Ordförande
Informationsansvarig
PR-ansvarig

Tillträdande ordförande
Tillträdande kassör
Tillträdande sportchef
Tillträdande sekreterare
Tillträdande vice-ordförande
Tillträdande informationsansvarig

1. Mötet öppnas 12:15
2. Åke Lagercrantz utnämns till justerare.
3. Adjungeringar
Nya styrelsen.
4. Lägesrapport
Adam har haft fotboll, bra uppslutning. Carl har återupptagit arbete med tröjorna,
planerar på att lägga beställning på tröjorna i samband med beställning av lankåtröjor. Märken till overaller och slacker-märken har anlänt. Shervin har skickat ut
nyhetsbrev. Daniel har skapat ett facebook-event för US FUM.
5. Diskussion angående US FUM-eventet och information
6. Diskussion angående mail från Jens Hammarlund
Industriell teknik behöver en webbadmin och undrar om IT-sektionen är intresserade
av något samarbete, något sektionen skulle få betalt för. Eventuellt skulle vi kunna
förmedla jobbet till någon student på IT-programmet. Skall försöka boka möte med
Jens i Januari för att diskutera erbjudandet.
7. Katja Lundqvist tillkommer till mötet 12:32
8. Carl visar upp julkortet som skall skickas ut, mashups på styrelsen.
Dessa kommer att skickas ut till bland annat sektionerna, UTN, Ylva, Arnold och
Lars-åke och Mikael Thuné. Komplett lista över vilka vi skall skickas till läggs upp i
vårat googledoc. Dessa skall skickas ut på Fredag den 14 December.
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9. Carl beskriver nya IT-tröjer
Mörkblå hoodies alternativt tröjor med dragkedja i fronten. Skall kolla upp om företag
vill sponsra tröjorna. Carl skall försöka ha allting färdigställt innan nya styrelsen
tillträder så att de bara kan beställa. Carl pratar med Joakim Ejenstam om detta.
Daniel Wedin och Emma Rangert skall även kontakta Arnold och Lars-åke för att se
om IT-institutionen är intresserade av att sponsra.
8. Andreas Lelli tillkommer till mötet 12:46
9. Överlämning
Testamenten skall fixas till senast 1 Januari, och råder nuvarande styrelse att
prata med tillträdande på dess poster innan jul.
10.
Övrigt
a) Beslutar att årets sista möte sker 19 December
b) Kokboken skall arbetas på för att försöka färdigställa denna.
c) Vi skall försöka ordna någon form av middag för styrelsen, detta sker på tisdag
den 18 December.
d) Andreas nämner att overallerna är på väg och borde levereras innan jul, annars
senast till början av nästa år.
11.
Mötet avslutas 12:57
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