
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.01. 

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

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

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

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

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

GDPR 
Motion inkommen från digIT, finns med i möteshandlingarna till sektionsmötet. 

Bullkalaset 
Oscar har mailat PL + FkIT 

 
IT-hoodies 
Oscar föreslår att vi kör på förslaget Chikki presenterat. 

MRCIT 
Bokar möte när de har blivit invalda. 

 



 

§ 8 Meddelanden 
§ 9 Diskussionspunkter 

 

Fråga  
digit undrade om StyrIT kunde vara med på ett möte med de nya efter inval, och ett 
förslag var tisdag lv8. För att presentera oss, visa vilka vi är, visa att det går bra att prata 
med oss, samt andra praktiska detaljer.  
 
Vi vill helst ha med alla. Vi kollar vilka datum som funkar och återkommer. 

 
Mail 
“Hej, Vi är två psykologstudenter som skriver vårt avslutande examensarbete vid 
Linnéuniversitetet, Växjö. Studien syftar till att undersöka föräldrastress bland 
universitetsstuderande föräldrar. Därför genomförs en enkätstudie, godkänd av 
etikkommittén Sydost, med förhoppningen att resultatet kan leda till ökad förståelse för 
studerande föräldrars livssituation. Vi vore tacksamma om ni har möjlighet att sprida 
enkäten via mejl till samtliga studenter inom StyrIT, vilket vi blev rekommenderade av 
Riccardo Scandariato. Vänligen svara på vårt mejl för att motta ett mejl innehållande enkät 
och informationsbrev för att vidarebefordra till studenterna.” 
 
Hänvisa dem till kåren för att de har fler studenter, vi vill mest skicka ut information 
relaterat till IT.  

 

ArmIT fråga 
ArmIT undrar om vi kan spika ett datum för att dom skall gå av i maj.  
Finns datum? De har samma verksamhetsår som oss.  
Föreslå 1 juli.  

 

Äskning fritid CM kläder 
Är storlekarna rimliga, godkänner vi.  

Samtal kring jämställdhet - PA 
Tjejer som fått kommentarer från handledare  
Blivit dumförklarade (“kan inte förstå hur ni klarat detta”)  
Samma handledare ansvarar för munta och betygsättning 
Slutar i att de inte vågar ställa frågor  



Passen är till för att lära sig - kan vara bra att påminna handledare om det.  
 
gäst&lunch-föreläsningar har idag en dålig andel kvinnor.  
Basårsmässan hade även den en dålig andel kvinnor.  
 
Ett exempel från Uppsala universitet är att de hör av sig till tjejer som kommit in och ser 
till att de känner sig välkomna. 
 
snIT bör få reda på detta, vi bollar över till dem 

 
 

Teambuildning 
17.30 i M1215D - sen JA. 

 

Svar på motioner 
Personuppgiftsombud - då detta kommer att öka bland annat så yrkar styrit att motion 
bifalles i sin helhet. Ska skrivas svar till mötet.  

 
 

Inför sektionsmötet  
Möte med neon 12.00 för förberedelse. 

Revisorberättelse - svar 

§ 10 Runda Bordet 
NU - Inget möte sen sist 
SU - Inget möte sen sist 
KU - Inget möte sen sist 
Lovre - Skickat ut mötessammanfattning, pratat med Skatteverket 

 
 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.10 

 


