ITsektionen

20130917

Protokoll
ITSEKTIONENS STYRELSEMÖTE

Närvarande:

Sofia Backman
Luis Mauricio
Viktor Bostrand
Love Lindström
Matilda Trodin
Jakob Sennerby
Johan Carlqvist
Eric Stenberg

Vice Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
Sportchef
PRChef
Kassör
Studierådsordförande
Informationsansvarig

Mötet öppnas 12:16
1. Val av justerare
Jakob Sennerby vald till justerare.

2. Godkännande av dagordning
Godkänd.

3. Lägesrapport
● Matilda har tittat närmare på att skaffa nya typer koppar.
● Love har hållit i fotbollen och innebandyn. Ångströmsmästerskapet är nära inpå
och ett lag har snart ordnats.
● Eric har ordnat hemsidan.
● Viktor har fått erbjudande om en skidresa med andra sektioner.
● Sofia ordnat dagordning
4. Gemensam Dropbox
Har inte kommit med en bra lösning så alternativ som github ska tittas närmare på och
Hsektionen ska rådfrågas om deras nuvarande lösning.
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5. Alumnutskick
Bordläggs till senare tillfälle.
6. Förslagslådan
Förslag om en avancerad kaffeapp avslås.
7. Skrubben
Måndag den 23:e ska allt städas och vara glänsande snyggt. Nya hyllor ordnas av Johan
och Jakob.
8. Förslag från Lars Åke
Från mailet:
LarsÅke var förbi i skrubben och hade som förslag att vi i sektionen ska ha
återkommande aktiviteter för alla studenter. T.ex. på förslag som han nämnde var att äldre
studenter kan föreläsa om saker, bland annat nya verktyg och erfarenheter som de fått
använda och tillämpa. Detta är dock endast förslag och vad han tryckte på var att det ska
vara intressant och även intressant för programmet om möjligt.
Matteinstitutionen har något liknande redan nu pågående, bland annat har Gunnar
föreläsningar för de som vill fördjupa sig i olika delar av matten.
För detta var även LarsÅke villig att bjuda på sponsring av förfriskningar.

Styrelsen vill uppmuntra detta med och ska försöka stötta detta genom att prata med
äldre studenter från bl.a. 5:orna.

9. ITkoppar
Matilda ska komma med nya förslag på koppar som ska tittas närmare till på nästa
veckas styrelsemöte.
10. Overaller
Det ska skickas ut ett formulär av Luis för intresseanmälan.

11. Mötet avslutas 13:06

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

