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§ 1 Mötets öppnande 
André Samuelsson (Vice Ordförande) öppnar mötet klockan 12:09.  
 

§ 2 Närvarande 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
André Samuelsson (Vice Ordförande) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Jakob Holmgren (Kommunikatör) 
 

§ 3 Val av mötets ordförande 
André Samuelsson väljs som mötets ordförande. 

 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Erik Norlander väljs som mötets sekreterare. 
 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Björn väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
Johan väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 
 

§ 7 Uppföljning 

Kommunikationspolicy tl;dr 
Beslut: Jacob har en draft till nästa möte. 

Kravspec på Hubben 3.0 
Beslut: Björn och Erik sickar ut tills nästa möte. 

Inkonsekvent angående kommunikationspolicy 
Jacob ska kolla upp. 
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Budgetmail till Broberg 
Skickat. 

Motion från snIT 
Beslut: Erik skriver svar till detta. 

sexIT ohmsits under omtentadag 
Beslut: StyrIT låter det vara OK denna gången. 

ArmIT skickar reklam på itstud-listan 
Vi vet inte om det här är tillåtet. Jacob ska prata med dem och kolla upp vad som gäller. 

DrawITs kapsyler 
Vi tror inte det kommer vara ett problem men det är upp till cubsec. Tejp löser. 

Status på sektionsmöte 
Utlyst enligt stadga. 

Svar från tryckerier 
Flera verkar intresserade. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

ovkIT vill ha teambuilding 
De får skicka in en äskning men det är bra att de har teambuilding innan aspningen. 

Budgetera pengar för revisorernas jobb 
En morot till revisorerna. Fråga inspektorn och programasnvarig om råd? Björn mailar. 

§ 10 Runda Bordet 
Johan har varit på Kassörsforum. 
Jacob missade informationsutskott pga sjukdom. Han har fått protokollet dock, inte 
mycket att säga. 

§ 11 Mötets avslutande 
André Samuelsson avslutar mötet 13:01.  
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