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1 Mötets öppnande 
Tid: 13:18 
 
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. 

● Poster som ledamöter = de får bestämma själv men tänka på det 
● DForum 

○ Johan sköter men inte gjort nått än. 
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● KU - Johan  
○ Vi pratade om internationalisering och det var blandade bud från olika håll. 

Många tycker det är svårt.  
○ Vi har fått ett dispositionsavtal som ska skrivas på av Johan, Jörgen (UOL), 

Niklas (PA) , Gustav (KO) som gäller tillsvidare.  
● Jämställdhetsföreläsning - Ludvig 

○ Myra var taggad, Ludvig skrev ned vad hon sa.. på datorn, som han inte har 
med sig idag. 

● Valberedningen har nyhet om mrcit 
○ Några är taggade 

●  



 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● Marble Olympics - 1650 kr 
○ Hej. 
○ Jag vill hålla ett arrangemang för att kolla på Marblelympics. Planen är att äta 

tacos innan och att ha lite snacks till själva evenemanget. Vill även bjuda 
gästerna på alkoholfri dryck. 
Arrangemanget sker tillsammans med studenter från data och kommer 
förmodligen att hålla till i basen 19/04. 
Inbjuda till arrangemanget kommer vara studenter vid data-sektionen och 
IT-sektionen samt en +1 för varje student. Äskningen avser endast deltagare från 
IT-sektionen och deras +1. 
Arrangemanget är tänkt att erbjuda ett alternativ till de vanliga arrangemangen 
på it-sektioen genom att bestå av en lugnare middag och lite underhållning (i 
tävlingsanda) 
Äskningen är beräknad för 30 personer. 
---------------------------- 
Studentnytta 
---------------------------- 
Bidrar till bättre sammanhållning mellan IT-sektionen och data-sektionen samt 
fyller ett arrangemangsgap med ett lugnare vänskapligt arrangemang som jag 
önskar se mer av på sektionen. (+1 är för att locka fler personer med partners 
eller vänner utanför sektionerna att delta) 

○ Kortfattat gäller det mat till ett evenemang.  
○ Diskussion om äskning till generella arrangemang uppkommer. 

■ Varför subventionerar vi inte till exempel sexITs arr 
● Dom har inte frågat. 
● Återkommande och frekventa arr behöver inte subventioneras 

då de uppenbarligen klarar sig ändå.  
■ Vi utökade arrangemangsbudget för att folk ska kunna använda den. 

○ Mötet godkänner äskningen i sin helhet. Simon reserverar sig mot beslutet.  
○ Beslut: Omar kontaktar Gurgy och säger att äskningen blev godkänd 

 
6 Diskussionspunkter 

● sexIT boka grupprummet några dagar innan CM 
○ Det kommer vara över både omtentaperiod och självstudiedag. 
○ Det kommer finnas fler lediga studieplatser på Chalmers campus än vanligt.  
○ Beslut: Johan meddelar sexIT att det är okej med x dagar innan 

● Räknas självstudiedag som “läsdag” enligt stadga? 
○ Styrelsen tolkar att så är fallet. 

● Avtackning till kommitteer status & PL-speeddating (Bullkalaset) 
○ Stillastående. Ska ta tag i detta nästa vecka. Börjar bli tajt med tid.  

● Fråga från FrITid, finns på er mail.  
○ Det gäller omfördelning av budget. Ifall vi kan godkänna att de flyttar pengar 

från en budgetpost till en annan.  
■ Det kan vi inte som styrelse.  



■ De kan bryta mot sin egen budget och presentera detta för 
sektionsmötet, som i sin tur får godkänna vad de har gjort. Vad vi kan 
göra är att stödja och rekommendera sektionsmötet till att godkänna 
äskningen.  

○ Innan vi kan säga något om arret de kanske kan behöva äska för, klättring, 
kan vi inte heller säga något om, eftersom vi behöver veta hur mycket det 
kostar per person och andra relevanta detaljer.  

● Aspningsarrangemang förra veckan.  
○ Chillkvällen 

■ Gick bra.  
■ Det var nice. 
■ De pratade väldigt mycket. Vettiga diskussioner 

○ Studentrösten 
■ Svårare att komma till beslut om frågorna än vad vi trodde.  
■ Omar tycker att det var onödigt att vi andra ickeaktiva var där. Vi 

gjorde iallafall inte så att vi gick halvvägs eller satt utanför.  
● Ludvig tycker att det optimala hade varit två från styrit och en 

från snit ungefär.  
● Aspningsarrangemang nästa vecka.  

○ Fångarna på EDIT 
○ VP och budget 

● Höja profileringsbudget 
○ Inflation har hänt under flera år, rimligt att höja med 100kr.  
○ Omar skriver proposition. 

●  
 
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: 14:56 
 


