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1 Mötets öppnande 
Tid: 15:13 
 
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 få saker att röra sig i köksfrågan. 
● Vi tog ställning till att nytillträdde borde få tillgång till mail och drive när de vill. 

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

● Teambuilding - gratis escape house på söndag - Johan 
○ Eftermiddag är att föredra.  

● Lokalstrategmöte + Tord Hansson möte - Johan  
○ Cetacs ordförande samt PA var också med.  
○ Cetacrummet 

■ Lokalstrategerna hade missbedömt behovet och hittat ett mycket 
större rum än Cetacs, och ska istället fortsätta leta efter ett mindre 
rum.  

○ Köket 
■ Ungefär som Basens, skulle kosta ungefär 300 000kr. 
■ För att kunna beställa offert måste Jörgen godkänna.  



● Kommittedrive  
○ Finns en sådan nu. StyrIT har adminrättigheter medan kommitteer har read 

only.  
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● Äskning ArmIT  
○ Under DatE-IT kom två personer från Lunds motsvarighet till DatE-IT, Teknikfokus på besök. 

Detta utbyte var mycket givande för oss båda och vi lärde oss väldigt mycket från de 
diskussioner vi hade, bland annat så hade de kommit mycket längre med vilka verktyg de 
använder som hjälpmedel. Den 12-13 februari så håller de i sin mässa och vi är bjudna ner för 
ett liknande utbyte. Vi tänker även ta med oss våra aspar (deras kostnad för aspbudgeten 
såklart) för att ge de en inblick i de lite roligare delar av att sitta som AMG, samt i 
förhoppningen att några av de kommer hålla DatE-IT 2019.  
 
Dessutom åker vi tillsammans med DAG och deras aspar så hela tillfället fungerar även lite 
som en teambuilding med de som vi samarbetar väldigt mycket med. Vi hoppas på att kunna 
knyta ännu starkare band med Teknikfokus och att i framtiden fortsätta med samarbeten. Vi 
tror även att det är viktigt att visa att det finns synliga fördelar utåt med att sitta i ArmIT för att 
vända trenden med det dåliga söktrycket. Äskningen är i överkant då vi inte vet exakt hur 
många som följer med och proportionerna mellan aspar och sittande. Inga äskade pengar 
kommer användas för att finansiera asparnas del utan blir det flera aspar än räknat med 
kommer inte hela äskade beloppet användas. Pengarna kommer enbart användas till transport. 

○ Äskningen gäller upp till 2700kr.  
○ Ändamålet är bra, även fast vi inte håller med om argumentationen kring 

söktrycket.  
○ Beslut: Mötet godkänner enhälligt äskningen.  

 
6 Diskussionspunkter 

● Patetlistor 
○ Från sektionsmötet: “De har inte fullbordat arbetet med att skapa patetlistor åt 

sektionens organ” 
○ Beslut: Simon fullbordar arbetet 

● Utvärdering av EDMS januariedition: 
○ Intro 

■ Presentationen av oss är svår att få till, kanske värt att lägga tid på att 
planera den ordentligt. 

● Kanske ha en presentation av alla där alla får prata lite om sig 
själv.  

○ Teambuildingpass 
■ Kanske ska ta bort svinbuilding från sliden / byta namn.  

○ Jämlikhetspass 
■ Maja kände det svårt att hitta rätt utgångspunkt kring alkohol.  
■ När de diskuterade kommittevis hade det varit bra att dela upp NollKIT 

i två grupper.  



■ Jobbigt att hålla i två timmar. Maja ska fundera på om det hade varit 
bättre att dela upp passet i två och  ha några andra pass emellan så 
att det inte blir så mycket på en gång.  

■ Ett steg fram  
● Vissa frågor kan omformuleras för att bli tydligare. 
● Kanske ska säga hur stora steg man ska ta? Man fattar ändå.  

○ Härskarteknikspass 
■ Mer passande inför mottagningen? Även viktigt att ha i början för att 

veta om det från start.  
○ Mat 

■ Bra, billigt och hållbart val av mat. Man kan ha ännu fler tillägg 
eftersom det var så billigt, typ massa majs och gurka.  

■ Strukturera tydligare var den inhandlade maten finns.  
○ Fika 

■ Bra, inga ballerina (nötter) nästa gång. 
■ Gulare bananer.  

○ Lokal 
■ Hubben var bra. 

○ Val av datum 
■ Kolla när CAS-skidresan är till nästa år (skriv med i kontinuitet) 

○ Teambuildingen? 
■ Det var nice.  

○ Val av tid på dagen 
■ Folk kanske hade blivit mindre mosiga i huvudet om vi började tidigare 

och hade en lunch.  
● DForum? 

○ Sex av åtta i styrIT är inte intresserade denna gång. 
 

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: 17:11 
 






