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§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:10.  

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

§ 3 Val av mötets ordförande 
Matilda Horppu väljs som mötets ordförande. 

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

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

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

MRCIT 
Skall väljas in nu i LP3. Vi ska äska extra pengar från kåren. 

Aspning StyrIT 
Drar igång nästa läsperiod, så behöver börja planera det nu i LV4-LV7. 
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Hälsovecka 
Ny idé, ha en temaenlig vecka där fokus ligger på hälsa. Diskussion förs. 

“Skitviktigt” 
Annan idé som diskuteras: Lappar som sätts upp på toaletterna på Lindholmen och i 
Hubben som informerar om vad som sker på sektionen. 

Jämställdhet 
Vi ska fråga JämK om de har idéer på vad vi kan göra med våra pengar, kanske 
kombinera med en hälsovecka? 

Informera MPSOF om slacken 
Just nu finns det en kanal men det är ganska få masterstudenter som faktiskt använder 
den. 

Utvärdering av studentrösten 
Behöver kolla igenom vår sammanställning ordentligt innan nästa studentrösten går av 
stapeln. 

Utvecklingssamtal 
Behöver kontakta snIT, frITid och FanbärerIT för att utvärdera deras verksamhet och 
kolla om det känns bra inom gruppen. 

Josefina “Juice” Andreasson kan inte bli sektionsmedlem enligt kåren 
Vi ska höra av oss till Josefina och övriga motionärer. Det som kan göras är att 
sektionsmötet går över sektionens stadga och hon går med i arbetsgruppen utan att 
vara sektionsfunktionär. På detta sätt går sektionsmötet alltså över sektionens stadga 
men inte kårens. 

Möte med NollKIT och Valberedningen 
Inbokat under nästa vecka. Jakob och Matilda kommer vara där. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet 13:13.  
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