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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 tyckte inte det var värt med en jämlikhetsföreläsning för 30 000 kr. Istället tillsattes 
arbetsgruppen Johan och Maja för att utforska andra alternativ.  

● Utredningen om vad för tack vi ska ge till kommittéer ska presenteras på detta mötet. 
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● Brev - Tobias 
○ Bob-spexet gav oss reklam.  

● Erik Marberg kommer på typ hela sektionsmötet - Ludvig 
● Tord Hansson - Johan  

○ Johan stod på sig när vi fick ett negativt besked, och räddade projektet för 
denna gång.  

○ Tord kom till Hubben och snackade om hur det kommer att gå till.  
■ Vi behöver till exempel fixa en speclista, vilket Johan har ålagt 

Alexander Selmanovic att göra.  



■ Som det ser ut nu kan inte ett kök bli klart innan mottagningen, så 
Johans förslag är att kanske fixa ventilationen endast tills dess, och i 
mitten av LP1 stänga av köket för ombyggnation.  

● Uppdatering ArmIT - Ludvig 
○ Ser ut som att det kommer att bli ett helt armIT. 

● Uppdatering stadgeändringar - Ludvig 
○ Kåren vill ha samtliga ändringar av stadga de senaste fyra åren. Johan ska 

ner och prata med dom om det verkligen är rimligt.  
● Sektionsfunktionärer behöver inte vara sektionsmedlemmar - Johan 

○ Från proposition till sektionsmötet 2017-02. 
● Skatteverket - Omar 

○ Förra kassören Katarina har fixat mycket med momsdeklarationen, och det 
ser bra ut. 

● IT har bättre svarsfrekvens än någonsin på sektionen - Maja 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Serveringstillstånd - Vad tycker styrIT om hur det ska prioriteras? 
○ Många vill ha många tillstånd.  
○ Tobias ska ta reda på prioriteringsordning för de viktigaste arren, där till 

exempel P.R.I.T.s pubrundor har prio ett.  
■ Julpuben är också hyfsat viktig, då den används som överlämningsarr. 

○ Ludvig tycker att det är rimligt att till exempel sexIT har ett färre arr än P.R.I.T. 
(förutom pubrundorna), eftersom sexIT lär ha åtminstone fem gasquer, vilket 
är ett arr färre än P.R.I.T.s pubrundor.  

○ Simon ser värde i att ha tillstånd under Mottagningsarr, för att se så bra ut 
som möjligt.  

○ Oklart om MRCIT verkligen behöver serveringstillstånd till Lindholmen, 
kanske kan vara i 11:an? 

● Jämlikhetssatsning 
○ Johan och Maja presenterar sina förslag. 
○ Civilkurage-workshop där man övar på att bli utsatt 

■ Vi är igång med att kontakta de som arrar detta.  
■ Någon fredagseftermiddag i så fall.  

○ Tjejkväll 
■ Mycket efterfrågat, egentligen det enda efterfrågade.  
■ Borde vi ha en killkväll då också? 

● Vi är osäkra med vad det ska handla om. Syftet med en 
tjejkväll är att ha ett arr för en grupp som har en gemensam 
egenskap som påverkar dem ständigt i vardagen. Vi vet inte 
om intresset finns för en killkväll på samma sätt.  



○ (Lunch-)föreläsning med någon från GU som undervisar i jämnlikhet eller 
genusvetenskap 

■ Vad ska det i så fall handla om? Vad är en titel på föreläsning som 
skulle locka IT-studenter? 

■ Vi har mejladresser till GU, och ska arbeta vidare på detta.  
● Avtackning till kommitteer 

○ Tobias och Simon presenterar sina förslag. 
○ Alla ska vilja komma och alla ska tycka det är kul.  

■ Kalas/Sittning Bjuder på käk med gött häng 
■ JA spelhall (tråkig enligt Tobias) 
■ Lasergame (kul enligt Tobias) 
■ Häng i slottsskogen.  
■ Kalas i beachcenter 

● Studentrösten sammanställning, diskussion hur vi går vidare - Julia och Simon 
○ Vanligaste klagomålet är att Hubben är för liten.  
○ Många kommentarer om sektionsmöten. 
○ Simon och Julia ska sammanställa datan till nästa möte.  

● När ska vi presentera hur vi tänkt med kök? 
○ Omar tycker imorgon på sektionsmötet, där vi kollar intresse från 

sektionsmötet. 
○ Ett problem är att vi inte har en klar plan. Det kan kosta mellan 400-900 

tusen. Så vi kan inte ta något slags beslut. 
○ Vi ska komma ut med ett kortare meddelande om köket imorgon där vi 

beskriver situationen, och kolla lite kort med intresse om folk tycker att det vi 
gör är bra.  

○ Vi kanske skickar ut ett meddelande i efterhand för att nå fler.  
● Ska vi reklama sektionshoodies? Sektionsmöte? Facebook? (9 st anmälda hittills) - 

Julia 
○ Johan tycker att vi ska pr:a en hel del 

■ Imorgon på mötet 
■ Digitalt 

● general-inlägg 
■ På ettornas föreläsning 

● Julia och Johan gör klassinspring med Omars hoodi. 
 
7 Övrigt 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 
● Utvärdering av detta möte 

○ Lite synd att det kommer in punkter allt eftersom, och inte innan mötet.  
● Övrigt på sektionen 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 16.40 


