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1 Mötets öppnande 
Tid: 10:04 
 
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. 

● Uppföljningar 
○ Kontaktperson kommitté workshop 

■ Beslut: Maja, Johan och Tobias är intresserade och ska försöka hålla 
tillsammans.  

○ StyrIT-affisch 
■ Går bra. Kom ihåg att fylla i era ansvarsområden som Julia frågat om! 

● Vi godkände fikITs äskning till kanelbullens dag.  
● Utbildning med Acando blir inte av 
● Vi fick höra om ett nytt system i Trello. 
● Påminna Ovkit om asping samt prata om syftet med arrangemang. 

○ Detta är gjort.  
○ En kväll med styrIT? 

■ Bäst att vi frågar om intresse innan! 
● Sponsrade aspevent, vi snackar med om det på diskussion. 
● Sektionsmötet uppföljning 

○ Rebecca  
■ Renskriver dagordning på engelska 



○ Ludvig  
■ Dagordning 
■ FB event 
■ Kallelse 
■ Bjuda in VO, Kontaktperson i kåren och PA. 

● Beslut: Ludvig ska kolla med inspektorn om inbjudan. 
■ Skapa sektionsmötesmapp på drive 
■ Lägga upp handlingar på hemsidan 

○ Julia 
■ Affisch till anslagstavlan 

○ Tobias 
■ Göra matanmälan 
■ Beställer mat (förmodligen) 

○ Omar 
■ Köpa in bio-presentkort 

○ Ska vi matanmäla oss? 
■ Ja. 

○ Headhunting av valberedning? 
■ Ja.  

○ Headhunting och val av kandidatmiddagsgrupp? 
■ Att vara i gruppen innebär: 

● Söka spons, bestämma lokal (catering), skicka ut inbjudningar, 
matanmälan, tagga folk att komma. 

■ Ja, varsågoda att headhunta på eget bevåg. 
● Godkännande av SexITs externa representation 

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

● Revisionsberättelse 
○ Bokföringen kommer inte bli gjord för sexIT, så styrIT kommer inte att kunna 

bli ansvarsbefriade. Andra kommittéer kan bli ansvarsbefriade.  
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Sponsrade aspevent 
○ Läs mail från Tue, Oct 2, 8:02 PM 
○ Beslut: Tills att annat sägs är det 3000kr som ska vara den totala budgeten 

för aspningen.  
○ Beslut: Johan, Ludvig och Tobias ska ha ett kort möte med ArmIT.  
○ Argument för att förbjuda sponsring under aspning: 



■ Om en kommitte blir sponsrad ökar deras aspbudget automatiskt 
eftersom de kan lägga de pengarna på annat.  

● Då har deras aspning en högre standard och sätter kanske 
press på nästa år.  

● Det kan bli hets om spons, att söka spons blir en del av 
aspningen. Leder till att kommiteerna i längden blir mer 
stressade.  

○ Argument för att tillåta spons:  
■ Vi blandar oss inte in i kommitteernas arbete.  

● Info om att bli ansvarsbefriad 
○ Folk har vart på baloo. 

Vad behöver man skicka in? 
● Lathund “Hur vara kommitté”. 

○ Borde vi ha en lathund för, hur en äskning går till, hur Frum funkar, hur hasen 
funkar + mängder med härlig info.  

○ Beslut: Tobias har ansvar för att arbetet ska påbörjas. Omar ska hjälpa till.  
○ Tips: Det finns en hel del material hos tidigare styrits drives. Typ:  

■ “Äskningsguide” 
■ En dag med styrit-powerpoints 

 
7 Övrigt 

● Trello 
○ Försök använd den! 

● Justerare 
○ Är mycket att göra, så vi får gärna välja ut vilka som är det varje möte.  

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

○ Vi diskuterar lite små och specifika diskussioner ibland. Kanske behöver ett 
tecken för när diskussionen gått för långt? 

● Övrigt på sektionen 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 11:38 
 


