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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: 12:15

1. Val av justerare
Sofia Backman vald till justerare.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen är godkänd.
3. Lägesrapport
Luis: ordnat för overallbeställning.
Johan: ordnat studiefika.
Jakob: ordnat smått o gott
Matilda: ordnat saker till halloween
Sofia: ordnat protokoll bland annat
Love: har haft hand om sporten.
4. Tips från Åke Lagercrantz
Åke Lagercrantz föreslår att styrelsen tar fram en ny logga till ITsektionen. Styrelsen ska
titta närmare på detta och lägga fram ett förslag vid nästa stormöte.
5. Nya inlägg på hemsidan
Matilda föreslår att intervjuerna under fliken “plugga med oss” på ITsektionens hemsida
bör uppdateras. Matilda ska lägga upp en intresseanmälan på sektionens facebooksida
och planera och genomföra uppdateringen.
6. Alumnsittning
Sofia föreslår att styrelsen ordnar en alumnsittning innan årets slut. Sofia ska skicka ut
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en intresseanmälan till alumnerna för att se hur många som skulle kunna tänka sig
komma på ett sådant event.
7. Förslagslådan
Förslag att ITsektionen köper in en ny router.
Förslaget avslås.
8. Datum stormöte
Förslag på datum är den 3:e december. Endast medlemmar kommer ha rätt att rösta på
mötet. Eventuellt ska det finnas möjlighet att registrera sig som medlem i sektionen innan
stormötet. Ett förberedande möte innan stormötet ska äga rum den 3:e november. En
kallelse ska skickas ut innan den 12:e November.
9. Övrigt
● Nyhetsbrev skickas ut av Sofia.
●

Hanna Ohlins svar angående Ångströmsflytten finns att läsa i styrelsedriven

●

Info från mötet med LarsÅke
Sofia har varit på möte med LarsÅke för att få en bättre bild av hans förslag angående
student/dyliktledda föreläsningar för programmet. LarsÅke syftade på kontinuerliga
tillfällen (förslagsvis en gång i veckan) då studenter men även företagsrepresentanter
och forskare på institutionen, kan komma och föreläsa om något de tycker är intressant
och roligt och på något sätt relaterat till ITprogrammet. Han säger att om det genomförs
skulle han kunna tänka sig att sponsra med fika och eventuellt, om kostnaderna inte blir
alltför stora, även lokalkostnader. Han menar på att aktiviteter av den här typen skulle
stärka sektionen och hjälpa till att inspirera och vidga studenternas vyer utanför ämnena
som gås igenom på programmet.
Sofia ska titta närmare på förslaget och skissa på en plan för att kunna föra förslaget
vidare till nuvarande eller kommande styrelse.

●

Medlemmar
Styrelsen måste fortsätta marknadsföra medlemsregistret då resurser från sektionen
skall gå primärt till medlemmarna och alla studenter på programmet ännu inte har
registrerat sig som medlemmar.

●

Halloweensittning
Allt förberett på Utghård för eventet. Jakob och Johan ställer upp från styrelsen till att stå i
köket under sittningen. Matilda ska hjälpa till med tips till matsedeln.

●

Dasquen
Serveringspersonalkvoten är fylld.
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10. Mötet avslutas 13:01

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

