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1 Mötets öppnande 
Tid: 08:02 
 
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. 

● Affischer 
○ Beslut: Julia skriver en mall för utskick inför aspningar, med exempel på vad 

som är en bra aspaffisch och vad som är en mindre bra. Detta kan vara en 
del av den grafiska policyn. (Detta kan jag ha glömt meddela till Julia och 
kolla ifall det är okej för henne.) 

● Vi diskuterade Swish och att det ska bort nu. Dock valde Omar efter mötet att tillåta 
det aspningen ut för att det är lättare att göra jobbet än att få andra personer att 
ändra sitt beteende.  

● Vi beslöt att Tobias och Simon är ansvariga för att det blir teambuilding 
● Vi prata om verksamhetsplaneringen för året. Alla skulle svara på meddelandet från 

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

● KU - Johan 
○ Tipsa om att göra schema för aspning innan mottagning. 



● SU - Maja 
○ Vi verkar ha medelmånga utbildningar.  
○ Man ser över studentbarometern 

■ Dålig svarsfrekvens idag 
■ Vore bra om de fick hjälp med pr vid nyuppstarten.  

○ Nattgrej 
■ Sune skriver meddelande i slack och frågar folk 

● Godkänna propositionsförslag nästa tisdag - ludvig 
○ Mötet nästa tisdag kommer vi att gå igenom de utkast som finns på 

propositioner, samt de motioner som finns.  
○ Johan meddelar att nästa möte kommer att bli tre timmar.  

● Fråga / uppföljning om verksamhetsrapporter - Ludvig 
○ Någon skulle ta reda på var mallen till verksamhetsrapporter finns. 
○ Johan har hittat den och ska dela den med Ludvig.  

● Aspning workshop 
○ Johan ska lägga till workshop om aspning i sin kontinuitet.  

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Borde vi ta över ansvar från digit? - Simon 
○ digIT har ansvar för väldigt mycket av sektionens mjukvara, och det gör att de 

eventuellt behöver lägga tid på saker de inte behöver ansvara för. 
○ styrIT kan möjligen ta över ansvaret för alla tjänster som rör sektionsmötet. 

● Policy för ohmsitsar 
○ Ska ohmsitsar stå med i verksamhetsrapporten?  

■ Det är inget som finns med i reglementet för kommitéerna.  
■ Det gynnar inte alla sektionsmedlemmar. 
■ Det finns dock flera saker som inte gynnar eller bjuder in alla 

sektionsmedlemmar som som är en del av verksamhetsrapporter.  
■ Dessutom är ohmsitsar något som gynnar verksamheten i sin helhet.  

○ Beslut:  Ohmsitsar är en del av verksamheten.  
● Gsuite och ohmsiter 

○ Endast saker som rör verksamheten får finnas med på gsuite. Som tur är 
beslutade styrIT just att ohmsitsar är en del av verksamheten! 

● Studentrösten 
○ Julia och Rebecca ansvarar. Om vi andra har förslag på frågor får vi gärna 

skriva in det på driven.  
○ Vi kommer behöva vara åtminstone tre personer på plats. Julia, Tobias, 

Omar, Johan och Simon kan preliminärt.  
○ När vill våra Lindholmsrepresentanter Maja och Rebecca ha det där? 

■ Maja föreslår att istället arbeta med googleformulär och lägga upp 
länkar till formuläret.  



■ Beslut: Rebecca har hand om att informationen ska ut till de på 
Lindholmen.  

● Jämlikhetsenkät istället för Jämlikhetsvecka 
○ JämK ska arrangera en jämlikhetsvecka i LP3 
○ Maja har pratat med EqualIT, och dom kom fram till att vi inte också kan ha 

jämställdhetsvecka LP3.  
■ Beslut: Vi ska PRa JämKs vecka! Maja pratar med equalIT.  

○ Förslag på annat projekt är en större enkät som ska ta reda på hur sektionen 
verkligen mår, och jobba på att PRa resultaten från denna.  

■ TD har gjort detta med gott resultat. 
■ Beslut: Vi kör på en enkät! Maja skapar.  

○ Vi skulle kunna ha en jämlikhetsdag istället för en vecka. 
■ Lunchföreläsning på dagen och workshop på kvällen? 
■ Pengar finns för att lägga på detta.  

● Borde valberedning ansvara för kommittéers uppstart i framtiden? - Ludvig 
● Borde vi gå igenom intresseföreningars stadgar nån gång? - Ludvig 

○ styrIT har ansvar att godkänna intresseföreningarnas stadga. Vi vet inte om 
tidigare år gjort det, så vi borde läsa igenom allas stadga. 

■ Beslut: Ludvig ansvarar för detta, men kommer antagligen börja med 
det LP3. 

■ Beslut: Ludvig skapar en proposition om att instresseföreningar är 
ålagda att skicka in sin stadga till styrIT när de har uppdaterat den.  

● Vill vi ändra styrITs mandatperiod så vi får tillgång till gsuite? - Ludvig 
○ Ja.  
○ Men vi väntar till sektionsmötet i LP3 till att göra propositionen då vi vet mer 

om hur vi vill ändra det.  
 

 
7 Övrigt 

● Workshop? 
● 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: 10:02 
 






