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1 Mötets öppnande 
Tid: 12:00 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status.  
 
3 Föregående möte  
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. 

● Utvärdering av Sektionsmöte 0 
○ Simon ska skriva kontinuitet om mötet.  

● Grafisk profil/policy 
○ Julia ska skapa den och ett trellokort finns.  

● Lokalpolicy 
○ Tobias vet ungefär vad som ska ändras men är inte klar än.  

● Beslutslogg 
○ Simon och Inka ska jobba på det. 

● StyrIT-affisch 
○ Julia ska göra den.  

● Heldag “kick-off” StyrIT 7 oktober 
● Horvtavlan 

○ Vi har inte hunnit jobba med detta.  
● Värmesensorer i köket 

○ Ludvig vill skjuta på att fråga Marcus på Akademiska hus.  
 



4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● Tubas Ordförandemöte  
○ Se över tvång på affischering på kommunikationspolicyn 

● Ludvig Mötesprotokoll 
○ Ny mappfördelning av alla våra olika mötesprotokoll.  

 
 
5 Diskussionspunkter 

● Äskning - Revisorer och DPO 
○ Det är viktigt att fylla platserna för revisorer och DPOs, och den ansökta 

summan tycker vi sektionen kan lägga undan för detta ändamål. 
○ Beslut: Vi godkänner äskningen på 2000kr i sin helhet. Omar meddelar. 

● Äskning - Stående punkt? 
○ Beslut: Ludvig ändrar i mötesmallen så att äskning är en egen, stående, 

punkt.  
● Öronmärka pengar för “special”-äskningar 

○ Ex. Tjejkväll 
○ Johans kommentar: Jag är för. Ifall det är emot policies får vi godkänna 

“brottet” eller ändra i policies.  
○ Maja: Angående tjejkvällen så sa Niklas att de kan vara med och bidra med 

pengar till liknande event framöver. 
○ Beslut: Omar ska ta upp detta med revisorerna och Niklas innan vi kan 

komma till beslut. 
○ Det är enligt policyn okej att kalla ett event “tjejkväll”, men i nuläget måste 

man tillåta alla som dyker upp att delta, vilket de som arrangerar inte vill.  
○ Framtida diskussion: Hur ställer vi oss till liknande arrangemang, när är det 

okej att exkludera och när är det inte okej? 
● Vad ska ingå i ett möte med kommittén vi är kontaktperson för? 

○ Johans kommentar: Först och främst, ska vi kalla till ett möte och ha en del 
punkter likt en workshop där de får diskutera relevanta frågor eller sno 5-10 
Min på deras vanliga möte? 

○ Många kommittéer vill inte ha fler möten.  
■ Det är dock viktigt att vi träffar dem, så man behöver gå på eller ha ett 

möte med dem.  
○ Vi behöver nog ha en fråge-bank med ämnen man kan ställa.  

■ Frågor för varje kvartal: 
● “Nu när ni just går på.. har ni skapat en grupp än?” 
● “Nu när ni ska gå av.. hur har ni tänkt med överlämning?” 

■ Beslut: Ludvig lägger upp ett kalkylark i driven där man kan lägga 
förslag. 

■ Flera vill ha en workshop, men vi är för få för att planera den just nu.  
● Beslut: Tobias lägger upp en doodle, där dom som kan vara 

med blir med.  



● Bonsai ingår i kårens PR-workshop 
○ Sektionen kommer inte att använda Bonsai.  

● Kontanter (Ogilitiga sedlar) 
○ Vad gör vi med dem? 
○ Johans kommentar: Växla in allt. 
○ Beslut: Omar ska växla in dem, och sedan sätta in dem på övriga intäkter.  

 
6 Övrigt 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 
● Utvärdering av detta möte 
● Övrigt på sektionen 

 
7 Mötets avslutande 
Tid: 13:05 
 


