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Mötet öppnas 19:10 
 
Diskussioner: 

● Ericsson avtal 
- Vad har disskuterats? 

- Ericsson har ännu inte skrivit på ett korrekt avtal för år 2019, armIT 
frågar hur de ska gå vidare. 

- De har redan haft ett flertal arr under kontraktet. 
- Vad har tagits i åtanke? 

- Det kan ha blivit rörigt på Ericsson då de bytt kontaktperson. 
- Borde sektionsordförande maila för att “lägga med tryck” på 

Ericsson? 
- Det går att vara tuffare mot Ericsson då det är ett företag och inte 

en individ. Ha attityden “Ni skriver på” istället för “Vi vill gärna att ni 
skriver på”.  

- Beslut: Svarar armIT att de bör ligga på Ericsson mer med att de måste skriva 
på kontraktet innan mottagningen men att lämna Ericsson lite utrymme då de är 
en trogen sponsor. Vi erbjuder även armIT att sektionsordförande kan maila 
Ericsson om de tror att det kan ha en bättre effekt. 

 
● Jämlikhetsansvarig 19/20 

- Beslut: Johannes “Baloo” Mattsson utser sig själv till styrelsen 19/20 
års jämlikhetsansvarig 



 
● Hubben städning 

- Vad har disskuterats? 
- Det var smutsigt i hubben i lördags efter en fest kvällen innan. 
- P.R.I.T.s ordförande  

- Vad har tagits i åtanke? 
- Vill vi agera i detta ärende? 
- Får P.R.I.T. avsyna hubben för tillfället? 
- Ska P.R.I.T. få mandat att avsyna hubben? 
- Ska P.R.I.T. få mandat att dela ut straff efter underkänd städning? 
- Ska det krävas en “utredning” med “bevis” för att P.R.I.T. ska få 

straffa? 
- Beslut:  

- Vi gör inget i detta specifika ärendet. 
- P.R.I.T. ska få avsyna arrangörer men ska komminucera detta 

tydligt till fkit (skriv in i bokningsregler).  
- P.R.I.T. får som vanligt säga åt folk att komma tillbaka och 

städa men lyssnar på arrangörer om de säger att de har städat 
utifall att det blivit smutsigt efter detta.  

- P.R.I.T. säger till oss om problemet inte kan hanteras inom 
ramarna för ovanstående. 

- Vi öppnar för att skapa ett straffsystem tillsammans med 
P.R.I.T. men är tydliga med att det skulle innebära krav på dem 
med. 

- Vi har ett möte med P.R.I.T. angående detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Äskningar: 

● NollKIT äskningar 1:a hjälpen kit till mottagningen 
- Äskning 



- NollKIT vill köpa in två första hjälpen kit till mottagningen, ett mindre 
som NollKIT alltid har med sig och ett större som andra FKIT 
arrangörer under mottagningen också kan använda sig av.  

- Kostnad 
- 698kr 

- Beslut: Godkänns med vilkoret att de gör kiten tillgängliga till arrangörer 
även efter mottagningen 

● FikIT äskning, baka chokladbollar under mottagningen 
- Äskning 

- FikIT vill baka chokladbollar under mottagningen och bjuda nollan 
på. 

- Kostnad 
- 250kr 

- Beslut: Godkänns med vilkoret att de tar hänsyn till matpref. 
 

 
 
 
Mötet avslutas 21:46 
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Förste justerare 
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Andre justerare 
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