
IT-sektionen 2013-01-10

Protokoll
IT-SEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande: 
Emma Lemos Ordförande
Jakob Sennerby Kassör
Love Lindström Sportchef
Luis Mauricio Sekreterare
Johan Carlquist Studierådsordförande
Viktor Bostrand Klubbmästare 
Sofia Backman Vice Ordförande
Eric Stenberg Informationsansvarig
Matilda Trodin PR-ansvarig

1. Mötet öppnas 12:30

2. Love Lindström utnämns till justerare 

3. Diskussion om mötes struktur
• Veckomöten ska hållas på tisdag lunchen framöver.

• Luis bokar lokal för möten framöver helst de stora rummen i hus 2  på 
Polacksbackens Campus.

• Luis lägger upp lokal/tid på Gmail för alla att se.

• Bilda ett protokoll (sammanfattning) utifrån testamenten till nästa möte.

• Dagordning ska tillgängliggöras på google drive och om något ska läggas   
upp gör det innan nästkommande möte i tid.

4. Lägesrapport
Emma ska ha möte med Jens Hammarlund angående utveckling av 
hemsida som eventuellt ska underhållas av en IT-student.

5. Lokalfrågan
Love, Sofia, Johan och Åke Lagercrantz (tidigare styrelsemedlem) om 
organiseringen kring flytten av Skrubben och studielokal. 

6. Testamenten och överlämning
Då det saknas en del testamenten bordläggs frågan till nästa möte.

7. Skiftesmiddag
Erik kollar upp om lokal vid Kantorsgatan för middagen och lägger upp en 
doodle för eventdatum.

8. Kokbok
Luis kollar upp med Andreas Lelli om nuvarande status.
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9. Nyhetsbrev
Utskick för kommande nyhetsbrev om någon i styrelsen vill lägga till något 
i brevet senast på fredag  18/1.

10. Övrigt

• IT-app
◦ Love går ut med information senare till styrelsen och eventuellt via 

nyhetsbrevet.

• Medlemsregister

◦ Emma ska ha möte med Martin Björling hur det skall skötas enligt stadgarna.

• Uppdatering av hemsidan

◦ Styrelsemedlemsporträtt

◦ Kontrakt om säkerhet och ansvar skall undertecknas av styrelsen.

• IT events
◦ Fler events skall eventuellt arrangeras under vårterminen. Viktor ska träffa de 

andra sektionernas klubbmästare.
◦ Pubrunda datum och tema ska bestämmas.
◦ Eventuellt Kvalborgsevent.

• Klubbverksbildning
◦ Viktor ska bilda ett klubbverk som agerar som kommitté till styrelsen där 

nomineringar görs via e-postutskick. Struktur och planering ska diskuteras 
vidare.

• Programråd
◦ Det ska väljas ut två stycken studenter från varje årskurs för att gå igenom 

kursutvärderingar. Johan ska kolla med programansvarige Lars-Åke Nordén 
under kommande vecka för att få tydliga riktlinjer för val av studenter.

• Tröjor
◦ Matilda ska prata med Carl Ekman (tidigare styrelsemedlem) angående 

sektionströjor.

• Team building
◦ Eric lägger upp doodle för datum. 

• Bokning av Norreda eller Eda 
◦ Viktor kollar upp detaljer angående bokning.

11. Mötet avslutas 14:50

Vid protokollet: Ordförande: Justerare:


