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Allmänt
StyrIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Möten med programledningen (varannan vecka).
• Deltagit på Kårfullmäktigemöte (FUM).
• Varit representerade på följande utskott som kårledningen arrangerar: - KU, kårledningsutskottet - NU, nöjeslivsutskottet - SU, sociala utskottet - Kassörsforum
• Godkänt en äskning på 220 kr för whiteboardpennor till grupprummet och studierummet i hubben för alla teknologer att använda på plats. Båda svarta pennorna
är tyvärr stulna.
• Godkänt en äskning på 1650 kr för Marbleolympic. Ett arrangemang där deltagarna blev bjudna på tacos.
• Godkänt en äskning på 2000 kr för att fritid ska kunna ta med sektionsmedlemmar
till klätterlabbet för att testa på klättring.
• Godkänt en äskning på 40 kr per person samt max 1000 kr så att valberedningen
kan subventionera en sushiprovning för sektionens medlemmar. Valberedningen
skulle även hålla ett kort tal om att sitta i valberedningen under denna tillställning.
• Hålla en fortsatt dialog med berörda parter om att bygga om köket i hubben.
• Hålla en fortsatt dialog med berörda parter om att lägga till rum 2421 så att den
tillhör hubben.
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Arrangemang
Sen senaste sektionsmötet har StyrIT arrangerat följande:
• 28/02 ordinarie sektionsmöte lp2
• 07/03 och 11/04 Ordförandemöte.
• 12/02 Ekonomikväll för kommitteer.
• 10/03 Utbildningsdag med nya digit, armit samt några från som missade förra
tillfället.
• 07/05 Tjejkväll
• 07/05 Fika för att tacka sektionen för den höga svarsfrekvens vi fick på enkäten
om jämlikhet
• 11/04 Studentrösten
• Följande asparrangemang
– Infokväll
– Chillkväll
– Studentröst-prepp
– Fångarna på Edit
– Verksamhetsplan och budgetplanering
– Grillkväll (Chillkväll pga dåligt väder)
– Samt extrainsatt lunchtillfälle för en samling nya aspar vi hört intresse från.
Detta på grund av lågt sökintresse på tidigare arrangemang.

