
 

§ 1 Mötets öppnande 
Miranda Bånnsgård (Vice ordförande) öppnar mötet klockan 12.04. 

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Rebecka Reitmaier (Sekreterare) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 
Fredrik Bengtsson (SAMO) 
Victoria Eidenvall (Sekreterare) 
Miranda Bånnsgård (Vice ordförande) 
Jesper Jaxing (Master-ansvarig) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
 Miranda Bånnsgård väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Victoria Eidenvall väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Fredrik Bengtsson och Miranda Bånnsgård. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

SO Lisa (StyrITs kontaktperson från Kårledningen)  kommer 
på besök 

- StyrIT informerar:  
- Kassör Katarina berättar om läget för sektionens ekonomi 
- Andra händelser: GDPR händer i vår vilket har gett sektionen lite att göra 

- SO informerar: 
- om en ny post i Kårledningen nästa år: Digital HA/ vice HA med lite 

digitala uppgifter 



 

MRCIT 
- Viktigt att de skapar bra kontinuitet, speciellt då detta är första året då MRCIT 

finns 

GDPR 
- Detta kommer innebära stadgeändringar. Jesper undersöker detta mer inför 

sektionsmötet 

Bullkalaset med PL och fkit 
- Broberg och Elke har ej svarat 
- Oscar ska ringa dem under eftermiddagen 

 
IT-hoodies: skapa bindande anmälan med storlekar samt 
titta på kostnad  

- Anna ska undersöka detta  

§ 8 Meddelanden 
Inga meddelanden 

§ 9 Diskussionspunkter 
 

Inkommen äskning från FrITid angående skidresa över 
dagen 

- Backning: Vi behöver mer information om var de ska åka, vilka som ska 
arrangera, vad exakt pengarna ska gå till och exakt hur mycket pengar det 
handlar om 

- Oscar pratar med FrITid om detta 
 

Adobe license 
- Behövs licenser för PR-jobb, det är rimligt att sektionen skulle kunna betala för 

detta. 
- Kolla med FKIT om någon vill dra i det 

- Katarina undersöker detta mer 
 

Referensgrupp 



 

- På V-sektionen har de en referensgrupp som jobbar med projekt som V-styret vill 
arbeta med men inte hinner med. Det brukar handla om ca 1 möte/LP. Hade det 
varit något att ha på IT-sektionen? 

- StyrIT tar som ett meddelande på nästa sektionsmöte och gör en 
intressekoll 

 

Bokföring till revisorer 
- Borde detta läggas in i fkit-kalendern eftersom sektionens kommitté-kassörer 

tyckte det fanns oklarheter och om det ligger i fkit-kalendern blir det en extra 
påminnelse 

 

Teambuildning för StyrIT 
- Alla behöver svara på doodle så ett datum kan sättas! 

 
Kvällsmöten - vilka veckor? 

- Varje vecka, dagar bestäms kontinuerligt 
 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej.  
 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.01 

 
 
 
 


