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1 Mötets öppnande 
Tid: 10:02 
 
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. 

●  
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

●  
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - Äskning från fikit 
○ Nekas med motivering att kostnaden kommer ligga på nästa verksamhetsår 

och ska hanteras av styrIT 19/20 



 
6 Diskussionspunkter 

● Överlämning 
○ Tobias och Johan går igenom överlämningen vi ska ha med de nya.  

● Utvärdering av kommittéavslutning  
○ Gick bra. Ojämn stämning. Alla kanske inte uppskattade det på samma sätt.  
○ Behöver vara tydligare med vad det ska vara. Hade varit bättre om vi sa att 

det kommer vara en lugn sittning utan efterfest.  
○ Även fast vi frågade alla och fick “sittning” som det flest ville göra, hade det 

nog varit roligare om vi gjort något annan, en aktivitet. Typ paddling som Z 
har. Dra någonstans.  

● Kommande uppgifter folk har innan vi går av och kanske efter. 
○ Alla ska skriva en kontinuitet. Skriv till Johan när ni är klara. 
○ “Man behöver inte jobba” - Johan 

● Teambuilding? 
○ Vi har fortfarande en del arbete kvar att göra, behöver prata med varandra om 

hur vi ska stötta nästkommande år, och hur man gör för att vara en bra 
styrIT-patet på sektionen.  

○ Därför är det värdefullt att kunna göra något som sträcker sig över en längre 
tid, och då är det rimligt att vi har friheten att kunna gå över den annars 
fastställda summan på 90kr.  

○ Beslut: I samband med mat och aktivitet (typ minigolf) är det okej att styrIT 
18/19 går över budgeten på 90 kronor. 

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: 12:09 
 


