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1 Mötets öppnande 
Tid: 15.16 
 
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 EventIT och bestämde att Simon och Tobias ska kolla med digIT hur 
det ligger till och kommer arbetas på i framtiden.  

● Vi tillsatte en arbetsgrupp för att ha huvudansvaret för avtackning för kommitteer som 
består av Simon och Tobias.  

● Vi tillsatte en arbetsgrupp för att utreda och ersätta bullkalaset med speeddejting 
bestående av Johan med Simon som konsult.  

● Vi pratade om jämlikhetsföreläsning och kom fram till att det var en för hög kostnad.  
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● Ordförandemöte - Johan 
○ Workshop kring hur vi kan öka söktrycket på sektionen. Gick väldigt bra med 

väldigt många spännande ideer.  
 



5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● Simons äskning om whiteboard pennor till Studierummet och Grupprummet i hubben.  
○ Vi godkänner Simons äskning. Simon deltog ej i omröstningen.  

 
6 Diskussionspunkter 

● Utvärdering EDMS (mars edition).  
○ Överlag väldigt bra respons i utvärderingen 

■ Ludvigs del blev bättre än förra gången, antagligen för att han hade 
förberett bättre.  

○ Sämre och kortare diskussion på jämlikhetspasset 
■ Kanske behöver skräddarsy den  delen bättre? Nu var det inte inför 

mottagningen till exempel, och inte lika relevant att prata om att olika 
personer har olika förutsättningar.  

■ Mer fokus på kommittens bild denna gången. Mer fokus på hur 
gruppen mår förra gången.  

○ Ludvig efterfrågar ett (kortare?) pass om stresshantering, och saker som att 
resten av personerna i kommittén också har mycket att göra och gör sitt 
bästa.  

○ Ludvig frågar hur vi rekommenderar att nästa års styrIT gör med EDMS inför 
mottagningen. 

■ Antingen gör vi om den så att den inte liknar EDMS som vi haft. 
■ Eller så bjuder man istället framförallt in phaddrar och andra som 

kommer i kontakt med Nollan. 
● När vill vi ha studentrösten - Julia  

○ Vi får helt bestämma datum själva, inom loppet av den veckan det är.  
○ Johan vill ha den under pluggfrukosten. 

■ Maja säger att snIT kanske ska ha en extra pluggfrukost under 
aspningen. 

○ Aspgruppen får fria tyglar att bestämma datum, och det vore inte helt fel om 
detta datum var samma dag som den extra pluggfrukosten.  

○ Skicka in datum senast 22 mars. 
● Jämlikhetsföreläsare Myra - Ludvig 

○ Kostnaden är nu nere på 12 000 kr för föreläsningen.  
○ Mötet är positivt inställt till att pröva att ha en lunchföreläsning med Myra. 
○ Diskussion om möjliga saker Myra kan prata om 

■ Psykisk ohälsa 
● Inte riktigt jämnlikhet? 

■ Jämnlikhet i arbetslivet 
● Johan kommenterar att det kanske inte är något som utvecklar 
● Jämnlikhet i arbetslivet och hur man tacklar problemen där. 

○ Stort ämne, svårt att hinna.  
■ Skadliga normer 

○ Lunchföreläsning och inte något på kvällen, för att folk ska komma 



■ Man kan boka salen en timma efteråt, så att man kan ha typ workshop 
ifall folk vill stanna kvar.  

● Ludvig vill fråga styrITs åsikt till att Valberedningen får äska för att arrangera 
sushiprovning - Ludvig 

○ Diskussion med för- och nackdelar. 
● Information till Valberedningen 

○ Egenskaper och förslag på intervjufrågor.  
● Aspning - framförallt spika datum  

○ Asp-intro 
■ Måndag LV1 är dåligt för att tre av oss inte kan. 

● Skyddsronden - Maja 
○ Det gick bra! Tord ska fixa utrymningsplan till oss. Vi fick en anmärkning som skrevs ner, och 

kommer följas upp på nästa skyddsrond, och det var att sakerna på "hyllorna"/kabelgrejerna i 
frum ska bort, då det är för mycket saker på för dåliga hyllor. De såg helst att sakerna flyttades 
till hasen, då det fanns "mycket" plats där. Om man vill sätta upp andra hyllor istället, så vill de 
att hyllorna sätts upp av fastighetsägaren. 

● Presentation av studentrösten.  
● (I mån av tid samt att Tobias är på mötet) Tillvägagångsmetod för att gå vidare med 

materialet från workshoppen på ordförandemötet som handlade om ökat söktryckt till 
kommitteer och föreningar på IT.  

 
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: 17:10 
 


