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Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:

Emma Lemos
Luis Mauricio
Viktor Bostrand
Love Lindström
Matilda Trodin
Jakob Sennerby
Johan Carlqvist
Eric Stenberg

Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
Sportchef
PRChef
Kassör
Studierådsordförande
Informationsansvarige

1. Mötet öppnas 12:15
2. Val av justerare
Viktor Bostrand väljs till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Godkänd.
4. Eda
Ändringar i schemat. Vägledarinformation från Ylva flyttat till tisdag 10/9. Styrelsen
ska arrangera någon form av fika för ITA då de har föreläsning först kl 15.15.
Sen avfärd kring halv 5 från Polacks. Måste promotas på hemsidan, facebook
gruppen samt bland faddergrupperna. Läggs in på nästa mötes dagordning.

5. Lägesrapport
Love
Sporten drar igång veckan efter Eda.
Johan
Har bokat salar till “Frukost m. styrelsen” fredagen 30/8.
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Eric
Medlemsregistret är klart och körs. Nästa nyhetsbrev går ut nästa vecka på onsdag
(4/9), bland annat med information om Eda. All information ska vara inne hos Info
senast 00.00 på tisdagen.
Viktor
Larsåke kommer förbi och hälsar på reccarna på frukosten på fredag.
Nytt datum för Klubbverksmöte, primärt angående kräftskivan.
Matilda
Har gjort affisch till Kräftskivan.

6. Mottagningen
Pengar till frukosten på fredag. Ska undersökas om det går att få ett bidrag från
LarsÅke.
Styrelsen ska även gå in på en propplektion och introducera sig för de nya
reccarna. Det görs på propplektionen 28/8 kl 13.15. Slackern ska bäras! Info om
frukost och kräftskiva.
Stingfestivalen på lördagen:
Bostrand, Stenberg och Matilda kör förmiddagen, 1013.
Emma, Johan och Jakob kör eftermiddag, 1317.
Skärm tas med av Matilda. Viktor tar med dator.
7. Kräftskiva
Klubbverket träffas på söndag och kommer att informera om mer hjälp behövs. Det
kommer även att dubbelkollas på styrelsemötet tisdagen som kräftskivan inträffar
på.
5:orna vill ha en speciell inbjudan som styrelsen kan gå med på om de lämnar
skrubben och gör plats för reccarna.
Matilda har gjort afficher för kräftskivan som hon fixar.
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8. Övrigt
Muggar för skrubben så reccar kan få kaffe måste inhandlas.
Mat för frukosten på fredag ska inhandlas på torsdag.
Mat inför Eda inhandlas vid en bra tidspunkt.
Love återkom och berättade att schema ändringar blivit klara för Eda.
Folk har glömt matlådor i kylen under sommaren vilket Matilda hanterat med stor
säkerhet.
Rensning av overaller, F har inte hämtat sina.
9. Mötet avslutas

Vid protokollet:
Eric Stenberg

Ordförande:
Emma Lemos

Justerare:
Viktor Bostrand

