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1 Mötets öppnande 
Tid: 08:06 
 
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. 

● Vi pratade om att ohmsitser tillhör verksamheten 
● Att studentrösten närmar sig och att Julia och Rebecca är ansvariga. Onsdag lunch 

är det som gäller. 
● Att vi inte längre kör på jämlikhetsvecka utan istället siktar på en enkät vi kan 

använda för att komma närmre IT sektionen. Kanske köra en jämlikhetsdag 
● Vi pratade om att läsa igenom stadgar för intresseföreningar 

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

● Tävling - Julia 
○ Julia vann en tävling på date it. Johan fick typ inte ställa upp.  

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 



 
6 Diskussionspunkter 

● Diskutera mandatperiod 
○ Beslut bordläggs 

● Propositioner 
○ Ludvig tar upp och förklarar propositionerna, och ändringar av dem görs 

utefter vad gruppen tycker.  
● Sektionsmöte 

○ Är allting i sin ordning? 
○ Vem är ansvarig för mat? 

■ snIT. Tobias beställer. Det blir Express.  
○ Vem är ansvarig för fika? 

■ fikIT 
○ Vem hjälper Ludvig anteckna? 

■ Tobias.  
○ Omar köper biokort. 
○ Omar köper godis.  

● PR från företag till masterstudenter genom PL - Simon 
○ Går ut mail direkt till ID, SE och datas mastrar ibland. Kanske ska prata med 

dstyret om detta.  
○ Vi bordlägger frågan. 

● Annonser om ex-jobb - Simon 
○ Studenter söker ex-jobb rätt hårt och det kanske ska vara billigare att 

annonsera om det för att underlätta. Vill vi det? Vill vi göra ett samarbete med 
dstyret då också eftersom vi har stort överlapp på mastern 

○ Beslut: Vi frågar armIT hur de tänker kring lägre pris för den studentnytta 
ex-jobb innebär.  

● Möte med sektionens inspektor, Wolfgang 
○ Beslut: 17 december. Vi bjuder på Einstein.  
○ Beslut: Johan skriver sammanfattning av vår verksamhet hittills och vars vi 

vill.  
● Studentrösten 

○ Vi har koll på läget.  
 
7 Övrigt 

● Arbete som kan påbörjas i veckan. 
○ Mer fikor/luncher i hubben. Arbeta fram en plan. 
○ Bestämma ett datum för En dag med Styrit i Januari. 
○ Sammanställa studentrösten. 
○ Skapa en “Hur du kan bli ansvarsbefriad guide” 

● 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: 10:58 
 






