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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE
Närvarande:
Emma Lemos
Jakob Sennerby
Luis Mauricio
Johan Carlquist
Sofia Backman
Eric Stenberg
Viktor Bostrand
Love Lindström

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Studierådsordförande
Vice Ordförande
Informationsansvarig
Klubbmästare
Sportchef

Övriga närvarande:
Joakim Ejenstam
1. Mötet öppnas 12:15

2. Sofia Backman utnämns till justerare

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
4. Joakim Ejenstam
Netlight var inte intresserad av att föra ett närmare långvarigt samarbete, då saker
och ting borde varit spikade tidigare. De är villiga att vara med på IT/DVdagen för
case träning och öppna för framtida samarbeten.
Joakim ska bjuda ettorna på fika för att sprida information om events och
undersöka vad som kan göra dem mer intresserade av att vara med på case och
lunchevents.
Kommande informationsbrev kommer innehålla mer information angående IT/DV
dagen.
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5. Lägesrapport
○ Love har kollat upp tisdagslokalen och funderar på vad man kan göra för att
utnyttja den dagen/lokalen bättre.
○ Emma har fått mail från Uppstuk angående samarbete men ett möte med
dem ska hållas inom kort för att diskutera arbetsvillkor.
○ Eric har lagt upp bilderna på styrelsen
○ Viktor jobbar med arrangemanget runt TekNatkryssningen.
○ Johan har planerat studiefikat och lagt upp eventet på schemat
6. ToDolistan
○ En ITflotte har blivit utsatt, dem gick till Katja Lundqvist (IT11), Mikaela Jemt
(IT11), Emma Johansson (IT12) och Sofia Backman (IT11).
7. Uppföljning
● 1413
Love har inte fått tag på Tobias Skoglund under veckan och ska prata med
honom under veckan.
● Info om verksamheten i Skrubben
Om det dyker upp någon hänvisas frågor till styrelsen. Ett separat möte om
datum för infokväll håll under månaden
8. Övrigt
● Hemsidearbetet
En intresseanmälan ska skickas ut för att administrera Teknik på Ångströms
hemsida
● Studiefikat
Viktor och Jakob ska hjälpa till med studiefikat på tisdag.
9. Mötet avslutas: 13.04
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