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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: 
 Tobias Skoglund Ordförande för SETUP 
 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 12:14 

2. Åke Lagercrantz utnämns till justerare 

3. Adjungeringar 

Nya styrelsen och Tobias Skoglund. 

4. Lägesrapport 

Shervin Shoravi har pratat med Eric Stenberg beträffande posten 

informationsansvarig. Daniel Wedin har även han pratat med sin efterträdare betr. 

posten som vice ordförande. Åke Lagercrantz har vart på tryckeriet för att skriva ut 

julkort men stötte på problem och har vart på FUMs Stormöte. 

5. Lokalfrågan 

Tobias Skoglund presenterar sig själv och SETUPs verksamhet. Det stora problemet 

är i dagsläget att städa upp 1413 och göra oss av med de saker som inte används, 

ett evenemang för detta skall skapas i början på nästa år. Det alternativ som för 

tillfället känns bäst är att flytta upp skrubben till 1413 och använda 1510 som ett 

Studie- och Projektrum. Vi behöver prata med intendenten för att se hurvida detta är 

möjligt och även hålla ögonen öppna för andra alternativ. I Januari-Februari vill vi 
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skapa ett evenemang där vi diskuterar med medlemmarna, Mikael Thune mfl.  om ett 

eventuellt lokalbyte. Åke Lagercrantz ansvarar för att höra med de ansvariga dels om 

1510 och om de är intresserade av att delta i ovan nämna möte. 

6. Katja Lundqvist och Carl Ekman tillkommer till mötet 12:42 

7. Kokbok 

Ny deadline för kokboken är den 23/12. 

8. Julhälsningar 

Åke Lagercrantz fick fel filformat på julkortet och kunde således inte ordna det. 

Istället för att ha tryckta kort skickar vi således ut julkorten via mail, Emma Rangert 

ansvarar för att skicka mail till följande: Ordförande, Ylva, Lars-Åke, Arnold, 

Vaktmästarna, Ulrika, Mikael Thune, Aletta och Mats Daniels. 

Julhälsningen ska även finnas med på hemsidan och i nyhetsbrevet. 

9. Nyhetsbrev 

Emma Rangert skriver en fin julhälsning och en ”tack för året” text till nyhetsbrevet. 

Julkortet ska också vara med i nyhetsbrevet. 

10. Övrigt 

a) US-FUM 

Allmän diskussion kring veckans FUM-Möte och vilka beslut som gjordes. Vi ska 

ha med en text i nyhetsbrevet betr. kårvalssituationen, Love Lindström ansvarar 

för att skriva detta, Katja och Daniel läser igenom och korrigerarar. 

11. Mötet avslutas 13:15 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ordförande: 

 

 

 

Justerare: 

 

 

 


