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1 Mötets öppnande 
Tid: 15:15 
 
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 beslutade om att låta kommitteerna sköta rekryteringen själva och bistå med vår 
hjälp om den behövs.  

● Att låta aspningen flyta på utan att göra några extraordinära insatser.  
● Vi snackade om bullkalaset och att vi pratar om det senare 

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

● Säkerhetsutbildning Erik Eliasson för Ovkit 
○ Det gick bra. Erik är bra på att prata om fest och alkohol.  

● How to kommitté - Tobias 
○ Första utgåva typ klar. Läs gärna igenom. Tobias sätter deadline på söndag 

23:59. Johan vill läsa den. 
● Cetac lokal - Johan 

○ Niklas och Johan ska på möte med alla som har med ny lokal för cetac att 
göra. 

● Jämlikhetsenkät - Maja  
○ Maja har gjort utkast. Läs gärna igenom! Deadline söndag.  



 

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - Teambuilding fritid 
○ Vi i frITid vill lägga 225 kr per person på en teambuilding vi hade tillsammans på Prison Island. 

Vi tyckte att det var en spännande och utmanande aktivitet för oss som gjorde att vi kom 
närmare och lärde känna varandra bättre. Vi känner oss som en tajtare, öppen och mer 
skämtsam grupp som jobbar bättre med vårt uppdrag inom frITid samtidigt som vi trivs och har 
mer roligt tillsammans. Prison Island bjöd på rolig fysisk aktivitet blandat med kluriga 
tankenötter som fick oss att samarbeta under tuffa förhållanden, lära av varandra och ta del av 
varandras styrkor. En stor bonus var också att aktiviteten var på det spår vi i kommittén arbetar 
och brinner för vilket gjorde att det kändes som en relevant teambuilding för oss, samt att den 
gjort att vi blivit mer motiverade att erbjuda sektionsmedlemmarna på IT något liknande. 
Sammanfattningsvis var alltså Prison Island en enormt uppskattad teambuilding för oss som 
gett oss en positiv anda inför vårt framtida jobb för sektionen! 

○ Skälet till att vi har ett tak på 90kr per tillfälle är att sektionen vill att 
kommitteerna ska träffas fler gånger under ett år. Vi som styrelse vill agera i 
enighet med sektionens vilja och tycker därför inte att en så stor summa ska 
betalas ut för ett tillfälle.  

○ Mötet bestämmer att frITid får använda 135kr (50 procent mer än 90) per 
person till teambuildingen, och att de får betala resten ur egen ficka. 

 
6 Diskussionspunkter 

● En dag med StyrIT - Johan 
○ Tobias skickar ut anmälan för matpref.  
○ Omar och Ludvig handlar på lördag.  

● Online kortbetalning - Simon 
○ Finns tjänster som vi kanske kan använda. Värt att se över i framtiden men 

inte just nu.  
● Sektionshoodies 

○ Nu har vi gjort en intressekoll, vad gör vi med den? Har vi tillräckligt många 
intresserade för att göra en beställning? 

○ 20 intresserade.  
○ Beslut: Johan frågar Rebecca och Julia om någon av dom vill ta hand om 

denna fråga.  
● Aspning, hur går det för: 

○ ArmIT? 
■ Bra, framåt.  

○ DigIT? 
■ Bra. Framåt.  

○ MrcIT? 
■ Haft sin aspning. 

 
 

● Köksfrågan  



 

○ Ska vi börja arbeta aktivt med det och göra oss redo för ett beslut? Om inte, 
vad ska vi göra för att förbättra hubben? 

○ Preliminär offert för ny ventilation är runt 300 000 kr, att renovera och 
förbättra köket gör att det kommer kosta ytterligare runt 250 000 kr, vilket gör 
att investeringen för ett nytt kök kommer att totalt ligga  

○ Vi är positiva till ett nytt kök. 
○ Beslut: Johan och Omar undersöker vidare möjligheterna och detaljerna, för 

att möjligen kunna skriva en proposition om att lägga pengar på ett nytt kök.  
 

● Drive- och mejlaccesser för de nya kommitteerna 
○ De nya fick access nu i dagarna, det optimala hade varit att få access då man 

börjar få ansvaret, vilket är årskiftet i detta fall. Detta berodde på flera olika 
faktorer, tekniska blandat med de äldre komitteernas preferenser.  

○ Simon ska dra i saker gällande detta tillsammans med digIT, så att vi i 
framtiden kan lägga över access när det är bäst. 

 
 
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: 17:01 






