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Mötet öppnas 18:00 

Vad har hänt? 
● Sektionsteambuilding
● KU0 
● SU0
● NU0
● Första dagen
● Möte med mrcit 

Den Kommande veckan 
● KU1
● Möte med IT ansvarig i kåren om GDPR 
● Sektionsmöte 0

Diskussioner: 
● Sektionsmöte 0: 

○ Vem gör vad?
○ Hur seriöst ska det vara? 

■ Ska likna ett vanligt möte men kan ha oseriösa inslag.
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○ Plats: HA4 
○ Vilken kul motion har vi? 

■ Beslut: P.R.I.T.s angående att göra om studierummet till 
studiebastu. 

○ Slänger vi paj i samos ansikte? 
■ Beslut: Ja 

○ Vad har vi för klädsel på detta möte? 
■ Beslut: styrIT hoodies. 

● Verksamhetsplannering 
○ Vad vill vi göra under året? 
○ Vad tycker vi att det är viktigt att sektionen gör under året? 

■ Ha fler arrangemang på lindholmen, få lite regelbundenhet i 
arrangemangen samt ha bättre PR för lindholmen. 

■ Effektivisera, genom automation, olika arbetsuppgifter såsom 
ekonomi för sektionsaktiva. 

■ Sätta upp mål (KPI:er) och försöka arbete med ett längre 
perspektiv, exempelvis se vad som spenderas pengar på över flera 
år. 

■ Jämlikhet 
■ Hjälpa sektionen med stora rust. 
■ Försöka bredda sektionen för att få fler personer att bli en del av 

sektionen. 

Övrigt
● Meddelanden 

○ Utbildningsområdesrepresentant för IT blir Walder 
○ Fått svar om hur det går med köket, det står stilla. 
○ Vi har ännu inte fått serveringstillstånd inför pubrundan. 
○ Sofforna i hubben behöver inte vara flamsäkra. 

■ Efter konversation med olika parter på chalmers etc har det 
konstaterats att vi  ej behöver och ej borde ha flamsäkra soffor då 
det är miljöovänligt och giftigt. 

■ Det står däremot i dispositionsavtalet att de borde vara flamsäkrade 
om de utgör en större brandrisk, varpå vi då gör tolkningen att 
sofforna inte utgör en större brandrisk. 

● Vill vi uppdatera sektionen om vad som händer med köket? 
○ Vi vet för tillfället inte mer än vad resten vet. 
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○ Beslut: Vi går ut med informationen att vi uppdaterar sektionen så fort vi 
vet något mer. 

● Studentguiden skall uppdateras 
○ Equalit borde läggas till men listan borde ses över mer generellt. 
○ Kontakt via webaddresser eller email?  

■ De flesta verkar använda mail och webbplatserna är ganska 
trasiga. 

■ Beslut: mail
○ Vill vi lägga till stödfunktioner såsom valberedning och revisorer? 

■ Ha med alla för att synliggöra alla grupper 
■ Kommer leda till att vi har längst lista med grupper på sektionen. 
■ Ska vi fråga grupperna om detta först? 

● Nej. 
■ Beslut: Lägger till alla grupper på sektionen, ändrar också Master 

Receptions Committee till mrcIT 
○ Vem av oss tar nollkits Jour när? 
○ Första dagen på mastermottagningen, vilka deltar på vilka programs 

presentationer? 

Mötet avslutas 20:40 

_______________________ 
Förste justerare 
Anders Bäckelie 

_______________________ 
Andre justerare 

Li Rönning 
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