
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.35. 

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Jesper Jaxing (Masteransvarig) 
Miranda Bånnsgård (Vice Ordförande) 
Katarina Bergbom (Kassör) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Miranda Bånnsgård väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Jesper Jaxing och Oscar Evertsson. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

Utvärdera StyrITs arbete 
Vi har suttit ett halvår nu och vill därför skapa ett formulär som ska skickas till fkit för att 
utvärdera hur de ser på styrelsens arbete. Rebecka, Miranda och Anna skapar ett 
formulär. 

§ 8 Meddelanden 
§ 9 Diskussionspunkter 

P.R.I.T.s tilläggsäskning 
P.R.I.T. har tidigare skickat in en äskning för en kaffemaskin. Deras 
kaffemaskins-äskning var 40 kr för lite, så P.R.I.T. har skickat in en fyllnandsäskning för 
de sista 40 kr. Styrelsen godkänner denna fyllnadsäskning. 



SexIT lob-tejp 
SexIT har pengar kvar från sitt år och vill köpa svart gaffatejp för detta för att underlätta 
nästa års SexITs ekonomi. Styrelsen godkänner ett större (2100 kr) inköp av svart 
gaffatejp. 

Extern representation 
SexIT vill ha tack-kalas för pengar som är budgeterat till extern representation. Styrelsen 
godkänner att de har tack-kalas för dessa pengar. 

Asp-utbildning 
Det hade varit bra att hålla i en asp-utbildning för LP3 och LP4. Preliminärt läggs tillfället 
21 Januari. Om det inte blir en utbildning så blir det istället ett informativt mail, Oscar och 
Miranda ska prata med Fredrik om detta. 

Bullkalaset 
Vi behöver bestämma ett datum för detta, det bör vara i februari. Vi kan behöva boka 
GD. Kommitteer, föreningar och PL ska bjudas in. Katarina (kassör) ska meddela alla 
vad som gäller angående ekonomin på sektionen. Oscar mailar programansvarig om 
detta. 

En kväll med StyrIT 
Kommitée-utbildning för ny-invalda ska hållas. Detta kommer hållas den 30 januari efter 
skoltid. 

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.30. 


