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Mötet öppnas 18:02 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Inget möte med programledningen pga sjukdom.
● Mötesdokument för sektionsmötet har publicerats 

Den kommande veckan: 
● Sektionsmöte
● Möte med talman inför sektionsmöte 
● SU2 (Sociala utskottet)

Diskussioner: 
● SexIT vill lägga pengar från sin extern-representationsbudget på en ovKIT 

teambuilding.
- SexIT vill använda 1200kr från sin externa representations budgetpost på 

ett teambuilding tillfälle de ska ha med P.R.I.T. och nollKIT inför den
kommande aspningen.  

- Diskussion (sammanfattning av uttryckta synpunkter):
- Är inte vad budgetposten är till för. 
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- Tycker det är väldigt bra att de ska teambuilda men pengarna 
borde inte komma därifrån. 

- Om de har pengar kvar i sin teambuilding budget bör pengarna 
komma därifrån. 

- Går att formulera om för att få det att passa bättre med ekonomiska 
policyn. 

- De kan gå över budget och låta sektionsmötet avgöra om det var 
okej. 

- Kåren använder nog extern representation för sådana ändamål. 
- Tanken med extern representation generellt är nog detta men är 

bara inte definierat så i den ekonomiska policyn på IT.  
- Om man använder extern representation såhär kan det bli som att 

ha en “oändlig” teambuilding budget. 
- Alla har inte en extern representationsbudget och har därmed inte 

samma möjlighet. 
- Extern reps har historiskt varit väldigt restriktiv. 
- Är inte så restriktivt skriven däremot. 
- Tror inte att detta samarbetet beror på att man får pengar från 

denna budgetpost (vilket det behöver enligt policyn). 
- Fråga: Tycker vi att de ska få genomföra teambuildingen oavsett om de 

går över sin teambuilding budget? (Däremot upp till sektionsmötet) 
- Beslut: Ja 
- Vart ska de få pengarna ifrån? 

- A: Extern representation. 
- B: Gå över teambuilding budgeten. 

- Beslut: Gå över teambuilding budgeten. 
- Vill vi göra något till veckans sektionsmöte? (Som att lägga upp en 

budgetpost för inter-kommitté teambuildings) 
- Borde gå längre, borde dessutom ha öronmärkta pengar på 

berörda kommittéer. 
- Alla kommittéer istället för “berörda”? 
- Blir många permutationer att hålla reda på. 
- Vissa kombinationer ger mer studentnytta än andra. 
- Om vi lägger upp en teambuildingpost visar vi även att det är okej 

att gå över teambuildingpotten för sånna här ändamål. 
- Vad är fördelarna mot att ändra definitionen av extern 

representation i den ekonomiska policyn? 
- Ha budgetpost på kommittéerna eller på styrelsen? 
- Kommer låsa ned det så att endast ovKIT kan använda det. 
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- Alla kan få pengarna men att gå back? 
- Blir mer översikt så att pengarna används till rätt ändamål om det 

ligger på styrelsen. 
- Beslut: Vi lägger in en budgetpost för “interkommittéeteambuilding”. 
- Sammanfattning av beslut: Får ej använda extern representation till detta 

ändamål. Vi tycker att kommittéeteambuildingen är en bra grej. Vi lägger 
in en budgetpost i vår budget som kan användas för detta ändamål. 

● NollKIT vill lägga en del av överskottet från mottagningen på aspningen. 
- NollKIT vill lägga en del av överskottet från mottagningen på 

aspningsarrangemang som är gemensamt med SexIT och P.R.I.T. 
- Diskussion 

- Borde tas upp med Programledningen också. 
- Oschysst mot kommittér utanför ovKIT 
- Pengarna är ämnade för mottagningen. 
- Kan bli en grej att framtida nollKIT inte spenderar lika mycket på 

mottagningen för att ha mer pengar till aspningen. 
- Finns ett syfte med gränsen på 3000kr, viktigt att hålla på denna. 

- Beslut: Godkänns ej. 
● snIT vill köpa in en stekhäll. 

- snIT vill köpa in en stekhäll så att de kan laga pannkakor mer effektivt till 
pluggfrukostar etc. 

- Denna kommer att kosta 2195 kr vilket är över den gräns på 1500 kr som 
anges i den ekonomiska policyn för när inköp av enskilda objekt behöver 
godkännas av styrelsen. 

- De kommer även att låna ut stekhällen till andra kommittéer. 
- Beslut: Godkänns men påpeka att de borde snacka med programledningen 

och att de har en begränsad budget. 
● Diskuterar status på invalen som sker på sektionsmötet. (10/10-2019) 

Äskningar:
● armIT vill köpa in klistermärken med sin logotyp då deras har tagit slut. 

- armIT äskar för att få 800kr till att köpa klistermärken med deras logotyp. 
- De vill köpa 200st från teknologtryck och de ska användas i 

marknadsföringssyfte på interna event. 
- De äskar då detta inte är en återkommande budgeterad utgift. 
- Diskussion 

- Svårt att se teknolognyttan, de borde ha budgeterat för det. 
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- De borde hellre gå över budgeten än att det kommer från 
äskningspotten. 

- Osäker på vilken äskningspost det skulle vara ifrån. 
- Diskussion om vilken budgetpost de kan lägga det på.
- Beslut: Äskningen godkänns ej, vi tipsar däremot om lösningar. 

Meddelanden: 
● Hörts önskemål om mer PR för sektionsmöte från lindholmen. 

- Hur ska detta gå till?  
- Fysiska posters? 

Övrigt:
● Vad ska göras inför sektionsmötet. 

- Köpa godis 
- Ordna kortlek 
- Köpa biobiljett 

● Intressekoll: arbetsmarknadsmässa på lindholmen. 
- Vi kan få in mer pengar, företag på lindholmen letar efter masterstudenter. 

Vi har masterstudenter som letar efter företag. 
- Kolla med armIT om de kan göra en intressekoll bland företag. 

● Assistansantecknare på sektionsmötet? 
● Vem kan ha talarlistan på sektionsmötet? 
● Vill vi påminna sektionen om kårens puffpol? 

- Beslut: nej 
● Hur gör vi med bokningar i omtentaperioden? 

- Står i lokalpolicyn att man inte får boka hubben i omtentaperioden. 
- Står inte i dispositionsavtalet, kåren bryr sig inte, PL (programledningen) 

bryr sig inte. 
- Kan fundera på att ändra lokalpolicyn till nästa möte. 

● Vad vill vi ta upp på ordförandemötet? 
- Prata om vad de olika äskningsposterna är till för? 
- Vill vi prata om aspningen? 

- Har tidigare pratats mycket om ovKIT, icke ovKIT tyckte inte om 
detta. 

- Verkade allmänt vara uppskattat att prata om bokningar och 
liknande inför aspningen förr i tiden. 

- Bra att prata om bokningar och dylikt men inte om hur man håller 
en bra aspning. 
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- snIT vill nog prata om hur studierna påverkas av aspningen, t.ex. 
sexIT hade nog problem med detta förra året. 

- Bra sak att ta upp på en utbildning. På ordförandemötet bör 
praktiska saker tas upp. 

Mötet avslutas 20:42 

_______________________ 
Förste justerare 
Erik Magnusson 

_______________________ 
Andre justerare 

Li Rönning 
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