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ITM möte
-

-

Information
Bergs har fått en ny studievägledare som vi delar med W, denna person sitter högst upp i E huset.
En ny service-disk där man kan få hjälp med grejer kommer finnas i E huset, likaväl en e-postadress,
mer information kommer komma.
Saker på g:
Kommer bli ett Öppet hus för gymnasieelever, studentambassadörerna kommer hålla i detta.
(Souzan, Hermina, Helena och Alexander intresserade)
Ett nytt masterhäfte kommer att komma, ska vara bättre än det förra.
ITM vill gärna att vi har ett kursvalsevent strax före valen, typ pub eller liknande, där personer från
ITM blir inbjudna och kan svara på frågor om kurs/programval. Felicia kollar upp datum

Nytt datum för E&K-middag
Eftersom Elektro har fått förhinder för det tidigare bestämda datumet kollar vi nu om vårat andra datum
fungerar i stället, 30/3. Alexander fixar

Tagglunch
Tagglunchen kommer vara nästa torsdag, samma dag som maskinmiddagen, 23/2. Alexander fixar fika

Maskinmiddag, torsdag 23/2.
-

Tema, lite italienskt
Mat, Håkan och Jenny handlar
Alkohol, Jonas och Julia handlar
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Festansvarig, blir ett byte, Jonas tar maskinmiddagen och Felicia tar W-middagen.

Styrelsegasque, 8 april
W kommer att bjuda hit 2 andra styrelser med W-aktig inriktning som de har samarbete med och undrar
om vi är intresserade på att komma på deras gasque. Samma dag som cocktailpartyt men vi kan tänka oss
gå och ha det som ”förgasque”.

Kan/vill vi chilla med NF, 1 april
Avvaktar än så länge, sista anmälningsdag är 27/3.

Hårddiskarna
Axel kan lämna över dom på söndag, Jonas eller Andreas hämtar.

Övriga punkter
Felanmäla toalettpappershållaren på lilla toaletten. Jonas fixar
Behöver köpas en lösning för att kunna förvara pennor/sudd så man kan skriva på baksidan av SSAB
väggen. Håkan fixar
Städa rent i gruvan.
Övriga kommentarer:
Träningen går bra för Jullan hon springer mycket.
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