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1 Mötets öppnande 
Tid: 11:56 
 
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. 

● Godkända marble olympics äskning 
● sexIT fick boka Grupprummet under CM 
● frITid fråga om det är okej att omfördela budget och om en äskning 

○ Vi kan inte godkänna det, måste sektionsmötet göra 
○ Behöver mer info om äskningen 

● Gick igenom aspningsarrangemang 
● Höj profileringbudget (inflation) 

○ Omar skriver proposition 
● Speeddejt med PL 

○ Johan ska arbeta vidare med detta 
● Avtackning för kommitteer 

○ Tobias och Simon kollar vidare 
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● NU & ordförandemöte - Tubas 



○ Dokument ska uppdateras på kåren 
○ Man kan bara ställa de krav som står i reglemente på våra kommitteer 
○ Dålig uppslutning på ordförandemöte 
○  

● Psykosocial skyddsrond - Maja 
○ Diskriminerande/skev rekrytering till programmen  
○ Arbetsbörda på MPIDE - ingen möjlighet till återhämtning 
○ Dålig/icke existerande återkoppling från lärare  
○ Studenter upplever orättvis bedömning  

■ vågar inte fråga saker under kursens gång för att man har munta 
● KU - Johan 

○ Inget särskilt 
● Jörgen - Johan 

○ Pratade med honom om CETAC rummet 
○ Verkade förstå och ska lyfta det med GruLG 

 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● Ludd - Sushi 
○ Vi godkänner den i sin helhet om det kommer in en ordentlig äskning enligt 

mallen. 
● fritid - Klättring 

○ Äskning om att ta med sektionsmedlemmar till klätterlabbet - 2000 kr 
○ Vi godkänner äskningen. 

 
6 Diskussionspunkter 

● Jämlikhetsfika - Maja 
○ 7 maj (dvs baka den 6 maj) 

● Aspar 
○ Vi tänker ragga aspar genom en lunch för personer som visat intresse men 

inte varit med alls eller så mycket. 
● Datum för överlämning 

○ Prel. 30 Maj eller 6 Juni 
● Aspning - Verksamhetsplan och budget 
● Aspning - Grill- & Chillkväll 
● Från studentrösten 

○ Beslut Simon ska sammanställa studentrösten till StyrIT möte LV5  
○ Öl på sektionsmöten 

■ Nej det får inte förtäras alkoholhaltiga drycker i hörsalar 
■ Simon lyfter att det kan finnas fördelar men det är inget som vi vill 

driva. 
○ Arrangera sittningar utan overaller för att alla ska känna sig välkomna 

■ Diskuterats på ordförandemöte, man kom fram till att det är upp till 
kommitten 



■ Beslut: Tobias pratar med representanter från OvKIT om detta. 
○ Mocha master 

■ Vi har redan en kaffebryggare 
● Samtal till Nollan. Ska det vara avlönat arbete? 

○ Vi ska ta upp frågan med PL hur det ligger till.  
● Ohmsits 

○ Arbetskväll för att arbeta med ohmsits den 25 April 
● Info om datum för aspar 

○ Vi tar det innan nomineringar i aspningskanalen (lägg in i Trello) 
 
7 Övrigt 

● GBG Startup hack 
● 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: 13:00 
 


