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1 Mötets öppnande 
Tid: 17:27 
 
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. 

● StyrIT-affisch 
○ Har alla skickat in sina 3 rader? 

● Vi pratade om sponsrade aspevent.  
● Vi snackade om lathunden “hur vara kommitte” och delegerade den till Tobias. 

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

● Nytt arbetssätt?  
○ Vad sägs om att ha en gemensam dag/kväll där vi käkar och arbetar med 

StyrIT-relaterat tillsammans?  
○ Övervägande positivt från gruppen 

● Meddelande från William på morgondagens sektionsmöte.  



○ William kommer att ställa sig upp imorgon och yttrycka en åsikt om att det 
nuvarande systemet för ansvarsbefrielse är orimligt och vill ålägga StyrIT till att 
hitta en lösning.  

● Swish 
○ Omar kommer att prata med alla kassörer om swish och vår vilja att ta bort det.  
○ Swish är krångligt för de som hanterar inbetalningar 

■ Det är dock mycket smidigt för de som betalar.  
■ Simon vill prata om det.  

 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● -EquallIT (Bifogat nedan) 
○ Vi tycker att de borde äska för mer. 
○ Beslut: Vi godkänner att EquallIT får 2500kr till arret. 

● DigIT inköp  
○ Kostar 1590kr, vilket är 90kr mer än gränsen på 1500kr 
○ Beslut: Vi godkänner inköpet i sin helhet.  

 
6 Diskussionspunkter 

● Ska StyrIT ha hoodies eller kavaj på sektionsmötet? 
○ Stor diskussion utbryter.  

■ Simon vill att StyrIT inte ska representera fördomen om att datornördar 
har shabbiga hoodies som dom ändå bär hela tiden. Kavaj har man ändå 
så sällan.  

■ Johan finner sig inte bekväm i att bära kavaj, och vill inte vara 
översittarstyrit som har på sig finare kläder än alla andra.  

■ Ludvig tycker att man borde få ha på sig det man vill. 
● Beslut: Ludvigs förslag är dåligt. Sune går till och med så långt att 

han hellre jämkar sig med Johan.  
■ Beslut: Vi skjuter på beslutet, dvs Johan kommer antagligen inte ta med 

sig kavaj imorgon.  
● Sponsrade asp-event vidare diskussion. Läs det Ludvig skrev i Slacken.  

○ Johan har haft en diskussion med ordförandena till kommitéerna som har 
aspning nu i LP2.  

■ De har motargument för de argument vi lagt om att det är orättvist.  
● Det kan bli hets om det på samma sätt som om man gjort ett 

exceptionellt arr. Ska man inte sträva efter att göra ett bra arbete? 
●  

■ Alla håller med om att man ska gå via ArmIT när man kontaktar företag.  



○ De flesta icke-sittande verkar hålla med oss om argumenten om att det är 
orättvist, men de sittande verkar tycka att man ska få ha sponsring under 
aspningen.  

○ Beslut: Vi prövar att inte arbeta emot sponsrad aspning iår.  
● Skriva om sektionsmöte 0 i kontunitetsmappen. 

○ Vilka skriver/hjälper Simon? 15 minuter från 2 personer kommer göra susen efter 
det Simon redan skrivit.  

○ Beslut: Vi skriver upp det på trello, och sådana här uppgifter kan komma att 
lösas på våra tidigare bestämda styrit-kvällar.  

● Proposition om lokalpolicy.  Känns det okej?  
○ Beslut: Suveränt. Vi står bakom propositionen.  

● Kolla igenom studentrösten från förra året. Påminn varandra om att ta med det till mötet. 
Finns ovanför vårt skåp. 

○ Vi skjuter till nästa möte. 
 

● Studentrösten KU diskussion. 
7 Övrigt 

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

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 19.10 
 
  

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Jw7Acn154NdktYkEYZ9rKMLsIZq3gYA8
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pLENVFeS9yfelAAyf6pwD0M04nj_Mb5i


Info från slack 
Efter möte med armit om aspspons: 
• Vi sa att det kan bli ojämnt mot andra föreningar. 
•  . Dom föreslog gemensamt arr, att examera inte bryr sig så mycket utan bara vill ha ett finger 
med i arret och synas typ. 
•  . Vi kom inte så mycket längre på detta, men det var en intressant lösning. 
• Vi sa att det blir ojämnt mot kommitteer under andra aspperioder. 
•  . Men ett "fett arr" kan skapa mervärde. Om arret har en högre nivå kan det höja aspningens 
nivå och göra den roligare, vilket kan göra att fler vill aspa, vilket gör att fler får sin första fot in till 
att bli aktiv på sektionen. Man får alltså fler personer som skulle kunna tänka sig vara 
sektionsaktiva och alltså fler potentiella aspar på hela sektionen. Rent hypotetiskt. 
• Vi sa att det kan bli en hets om att få spons, att det blir en stressig extra del av aspningen. 
•  . Yeti höll med om att aspningen är en riktigt stressig period för ovkit. 
•  . Dom sa att examera vill underlätta ett arr. Sponsdelen så att säga är ju i stort sett klar i detta 
fall. 
 
Det var typ det som sades. Vi lyckades inte övertyga dem eller vice versa, utan mötet var mer 
ett insamlande av information. 
 
Att komma ihåg är att en budget på 3000kr för en aspning mångdubblas såfort ett företag 
blandar sig in i ett arr. Och det är främst två hypotetiska fall som står emot varandra: 
• Det negativa: att spons kan öka stressen för de sittande och göra så att alla bara vill söka en 
kommitte. 
• Det positiva: att spons underlättar och förbättrar ett arrangemang och bidrar till fler aktiva inom 
sektionen. 
 
+ att det kan uppfattas som att vi säljer ut oss. 
+ att andra kommitteer kan uppfatta det som orättvist. 
 


