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1 Mötets öppnande 
Tid: 15:03 
 
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. 

● Nytt arbetssätt, arbetskvällar. 
○ Prova på imorgon. Eventuellt. 

● Vi snackade sponsrade asp-event och sa att det var okej nu och ska utvärdera efteråt. 
○ Tubas ska ta upp det på ordfmöte. 

● Utveckla sektionsmöte 0 kontinuitet. Löser det på en arbetskväll. 
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● NU - Tobias 
○ Mycket aspning nu. 
○ Är event fokuserade kring verksamhet? 
○ Känner sig alla välkomna? 



○ Ska tas upp på ordfmöte. 
○ Snackade om mottagningen. 
○ På senaste SUS sas det att det är +0 som gäller. 

■ Gasquen och FestU ska vara fine. 
● KU - Johan 

○ Erik Eliasson var med. Cubsec. 
■ Är där som en resurs. Inte bossa. 
■ Att ingen utomstående skadar oss o.s.v. 
■ Kan vara bra att ha deras nummer i telefonen. 

○ Studentrösten. 
■ Johan ska leta fram anteckningar när det är dags. 
■ Tipsade om att vi hade den digitalt. 
■ Andra sektioner vill gärna ha den. 

○ Kommitteer och styrelser ska ha det bättre att engagera sig. 
■ Är tydligen inne på femte året. 
■ Acandos utbildning hör dit. 

● Köksfråga - Johan 
○ Träffade Jörgen. Tord var där också. 
○ Jörgen tycker vi ska använda E och Ds kök.  
○ Vi har pratat med E och D (genom Johan och Tobias) och de är överens om att 

det inte är en möjlighet att dela på köken. 
○ Tord vill fortfarande hjälpa oss.  
○ Vi väntar fortfarande på offert från Tord för vad köket kan kosta. 

● Cetac-rummet - Johan 
○ Dom har pratat med Tord och vill gärna ha ett annat rum. 
○ Dom vet inte varför de är i Hubben. 
○ Johan pratade med Erik Eliasson om detta. Det är ett “rektorsrum”,vilket innebär 

att rektorn betalar för det och kåren har gett ut det. Johan ska prata med dem 
igen med mer bakgrund. Det är Jörgen som betalar. 

● Medarbetarsamtal - Johan 
○ Vi ska ha nya samtal! Uppföljning 
○ LP2 LV1-3. 
○ Johan kommer med mer info. 

 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● Nope 
 
6 Diskussionspunkter 

● Uppföljning beslutslogg - Var står vi? 



○ Finns en slackkanal där man skriver vilka man fyller i/lägger in. 
○ Forms funkar inte. 
○ Använd kalkylark tillsvidare. 

● Sektionsmöte 1 
○ Förbättra situationen med ansvarsbefrielse 

■ Johan och Omar vet mer. 
■ Alla vill att man ska kunna bli ansvarsbefriad direkt. 
■ De ska sätta sig och försöka förstå hur det funkar och komma med 

förslag. 
■ Omar ska kolla hur M gör det. 

○ Inval - Är det något fyllnadsval eller något som ska göras 
■ Vidar Magnusson till Kandidatmiddagsansvariga 

● Vi godkänner att välja in Vidar Magnusson till ledamot i 
Kandidatmiddagansvariga. 

● Beslutet var enhälligt. 
○ Utvärdering 

■ Bra 
● Utlysningen - var bra sett utifrån 

○ Ludvig vill i framtiden skicka ut info till de som ska bli 
ansvarsbefriade innan sektionsmöten, men blir paus på det 
tills att ekonomin är klargjord. 

○ Skicka med mall för verksamhetsrapport. Johan ska hitta 
den. 

● Godisutdelning 
○ Rätt nice! 
○ Fler små påsar än nån stor. 
○ Säga åt dem att skriva i slack om de vill ha godis. 

● Inga högljudda klagomål. 
● Studentrösten - ska man ställa “roliga” frågor på sektionsmöten? 
● Bra lokal. Skönt för alla, digIT var jätteglada. 

○ Var jobbigt att bära dit saft. Går nog att lösa. 
■ Mindre bra 

● System för mat och fika 
○ Vi borde hitta en bra lösning. 
○ Tobias ska lyfta det på ordfmöte. 

● Ansvarsbefrielse - blev dumt 
○ Ska komma med i kommitelathunden. 

● Verksamhetsrapporter 
○ Läsa dem borde vi göra 
○ Alla ska använda samma mall i fortsättningen. 
○ Eventuellt visa upp dem. 

● Vi gick över budget på mat. 
○ Det var 91 matlådor. Det var inte så många som kom. 



○ Inte så illa egentligen. 
● Express 

○ Var svåra att ha och göra med. 
○ Vill vi ha nått annat? 

■ Vi kör express tillsvidare. Om vi inte kommer på 
nått annat tills nästa möte. 

● Styrits möte och inte sektionens möte. 
○ Sektionsmötes etikett i början! 
○ Skicka ut den under dagen (i slack under mötet). 
○ Johan tar med till Yuna om att vi är hårdare. 
○ Påminna henne att fråga om replik. Och hur repliken går 

till.  
○ Vi ska påminna att Johan om att han bara får prata om 

Yuna ger honom ordet. 
● Det gick lite fort ibland. 

○ Talarlistan var tom för kort tid. 
○ Dom hann inte formulera sig. 

● Vi ska vara försiktiga med att säga att vi ska göra saker. 
● FanbärerIT överlämning 

○ Dom har lagt förmycket på sin överlämning. 
○ Simon pratar med gamla fanbärerit om vad deras plan var gällande pris på 

överlämningen. 
● Kontrakt mellan kommittéer 

○ Finns på kåren. 
○ Johan tycker inte att vi ska ha ett skrivet kontrakt. 
○ Tobias tycker det låter nice med ett kontrakt. 
○ Lyfta att de måste prata om hur man hjälper varann. Bra om det kommer från 

StyrIT också. 
○ De lär känna varann och det är bra! 
○ Vi tar upp det i nån form efter att de är invalda. 

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

○ Ev runda bordet om vi inte kommer framåt i en diskussion. 
● Övrigt på sektionen 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 17:17 
 
 


