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1 Mötets öppnande 
Tid: 15.00 
 
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 serveringstillstånd för sektionen och vilka som är intresserade av dem. 
Tobias skulle undersöka om hur det ligger till, om det är x antal per sektion eller 
sektionslokal eller båda.  

● Vi nekade en äskning från fritid gällande CM anmälningar då vi ansåg att de har 
tillräckligt med pengar i sin budget.  

● Vi tillsatte en arbetsgrupp som ska arbeta med aspningen. Gruppen innehåller Maja, 
Tobias, Julia, Rebecca. 

● En dag med styrit kommer ske 10 Mars och 19 Maj.  
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● Prata med SnIT om repo med kursmaterial - Maja 
○ Dom var inte supertaggade på det. 
○ Simon pratar med snIT om frågan som teknolog, så kanske det blir av ändå.  

● Skatteverket - Omar 



○ Momsdeklarationen kommer att göras, och förseningsavgift kommer att 
sparas.  

● DPOs granskning av oss - Simon 
○ Gick överlag bra.  

■ Något om information i hur vi hanterar persondata i 
jämnlikhetsenkäten.  

■ Studentrösten saknade all typ av gdpr-info.  
■ Kåren saknar avtal med oss.. 

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● FanbärerIT - 19-02-20 
○ Den 7/3 har vi i FanbärerIT planerat att arrangera en guidad tur på Göteborgs konstmuseum. 

Vi har budgeterat 1000 kr för det här arrangemanget, men det visade sig att ifall turen ska 
hållas efter skoltid kostar det istället 1500 kr. Vi vill därför äska för den återstående summan på 
500 kr, så att den guidade turen kan hållas kostnadsfritt för IT-sektionens teknologer. 

○ Beslut: Vi godkänner äskningen i sin helhet.  
 
6 Diskussionspunkter 

● Jämlikhetsföreläsning med Lina Thomsgård 
○ Har fått en offert att hon kan tänka sig att komma och föreläsa för oss för 30 

000 kr inklusive moms och resekostnader (från början var offerten på 30 000 
kr exl moms och resekostnader, så jag har lyckats pruta lite..). 

■ Är det värt i studentnytta att lägga så mycket pengar på en föreläsning 
om jämlikhet? 

● Vad finns det för alternativ? Jämlikhetsenkäten visade inte på 
att vi har något särskilt problem vi behöver satsa på. 

■ Hur får vi i så fall folk att gå på föreläsningen? 
○ Beslut: Vi lägger inte nästan hela vår jämlikhetsbudget på en 

lunchföreläsning.  
● Godkännande av loggor 

○ Johan tycker att det är rimligt att styrIT - som ansvarig för sektionen - får se 
på loggor eller annan större och mer permanent PR för att ha möjligheten att 
neka dessa ifall de anses vara skadliga för sektionens representation.  

○ Ludvig tycker att det låter väldigt strikt att tvinga folk att bli granskade av oss 
på förhand, och tycker att vi istället i de extremfall där loggan innehåller något 
opassande kan förbjuda föreningen eller kommitten att använda den i 
efterhand. 

○ Nytt förslag: Att i How to Kommitté skriva att om man inte kollar sin logga med 
oss på förhand finns risken att styrIT förbjuder användningen av den i 
efterhand, och att man i så fall får stå för eventuella kostnader (ex. att trycka 
om profilkläder) privat.  

● Avtackning för kommitteer 
○ Hur går det med planering? 

■ Vi vill tacka av alla som gått på sedan LP4 2018. 



○ Behöver ni hjälp? En arbetsgrupp kanske? 
■ Beslut: En plan skall presenteras nästa vecka.  

● Svar på motioner 
○ William Levén vill ta bort 8.2 från reglementet. 
○ Beslut:  Vi håller med. Johan skriver svar.  

● Info från valberedningen 
○ Om en kommitte inte blir full på obligatoriska poster, vad händer då? 

■ Johan ska kolla upp detta.  
● Meddelanden till sektionsmötet 

○ Eric Carlsson är invald till P.R.I.T.. 
○ Ny information om vårt ställningstagande med inval på styrelsemöte 
○ Information kring hur patetlistor hanteras.  
○ Vill vi fråga vad sektionsmötet tycker om godkännande av större utgifter på 

teambuildingar så som prison island? 
■ Kör som övrig fråga. 

● Sektionshoodies - Ungefärligt pris och anmälan 
○ 401.5kr inkl. tryck inkl. moms per hoodie för 30 hoodies, för samma hoodies 

som förra året. 
 
 
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: 17.00 
 


