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Närvarande  

StyrIT
● Ordförande: William Levén 
● Vice ordförande: Karl Wikström
● Kassör: Erik Johnsson 

(Närvarande från och med
19:25) 

● SAMO: Johannes Mattsson
● Sekreterare: Vidar Magnusson 
● Ledamot: Erik Magnusson
● Ledamot: Li Rönning 
● Ledamot: Anders Bäckelie

Övriga mötesdeltagare
- 

 

Mötets ordförande  

William Levén
 
Mötets sekreterare

Vidar Magnusson 

Justerare  

Karl Wikström
Li Rönning 

 

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● KU1 (Kårutskottsmöte) 
○ Var trevligt
○ Lågt söktryck till många styrelser. 

● Uppföljningsmöte angående GDPR mellan sektionsstyrelser och ITA (IT ansvarig
i kåren) 
○ Inte så mycket nytt för oss
○ Vi kanske behöver ett register över all persondata vi hanterar. 

● Sektionsmöte 0
○ Gick bra 
○ Många kom (114+ personer!)
○ SAMO blev gräddig 
○ Saker att tänka på inför nästa gång
○ Bastun 

■ Verkar ha gått bra
■ Några problem med arret diskuteras 

○ Pubrundan
■ Verkar ha gått bra 
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○ Puffat oscarssittningen 

Den kommande veckan: 
● Mottagningen avslutas 
● Finsittning på fredag 

○ Vi ska hålla i fördrinken 
○ Vi ska sälja IT-pins 

Diskussioner: 
● @channel-kalabalik 

○ Exempel på möjliga tillvägagångssätt: 
■ Stänga av @channel i #general 
■ Stänga av @channel på hela slacken 
■ Stänga av #general inför större fester etc. 

○ Förslag: #news görs till default kanal, i denna kanal kommer endast att 
cthit botten kunna posta. General blir en kanal som alla joinar automatiskt 
(också) men kan lämna. Skapa en ny “studerande” kanal. 

○ Beslut: Förslaget godtas 
○ Görs något åt de som bröt mot vår slack code of conduct? Görs något åt 

de som dessutom fortsatte efter tillsägelse? 
■ Nej

○ Vad gör vi med vår code of conduct? 
■ Inget för tillfället men ses över i framtiden. 

● Diskussion kring FUMs (Kårfullmäktiges) förslag om positivt exkluderande 
arrangemang. 

Äskningar: 
● P.R.I.T. äskning för Pin och Frackband  

- Äskning: P.R.I.T.  vill köpa in Pins och Frackband som ska säljas till deras 
pateter under en längre tid. 

- Pris: 7110kr, pengar från försäljning av dessa ska dock gå tillbaka till 
sektionen. 

- Beslut: Godkänns, 5 röstar för, Johannes Matsson & Anders 
Bäckelie avsäger sig röster för att undvika jäv.  

- Motivering:  Pengarna kommer att återfås och är till för att inte 
kommittémedlemmar ska ha en förväntan på sig att lägga ut pengar privat.  
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Övrigt:
● Kan rekryt få delta på engagemangsmässan? 

○ Beslut: Ja 

Mötet avslutas 20:37 

_______________________ 
Förste justerare 
Karl Wikström 

_______________________ 
Andre justerare 

Li Rönning 
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