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● Kassör: Erik Johnsson 
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● SAMO: Johannes Mattsson 
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Övriga mötesdeltagare 
-

 

Mötets ordförande  

William Levén
 
Mötets sekreterare

Vidar Magnusson 

Justerare  

Karl Wikström
William Levén 

 

Mötet öppnas 18:08 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Sektionsmöte LP1
○ Gick ok 

● Möte med talman
○ Gick bra 

● KU3 (Kårutskottet)
○ Missades 

● Ordförandemöte
○ Var nice, gick på 40 minuter 

● SU2 (Sociala Utskottet)
● Möte mellan SAMO och Niklas broberg 

○ Gick bra, fick igång projekt. Var väldigt produktivt.
● Klingberg & EqualIT 

○ Finns pengar från Programledningen som kan läggas på EqualIT
○ Jonathan Klingberg vill gärna vara involverad och stödja EqualIT samt att 

kunna vara deras bollplank.

Den kommande veckan: 
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● Ledarskapsutbildning onsdag (16/10) 
● DateIT-möte 
● Fysisk Skyddsrond 
● WE möte (Work Environment) 
● SAMO inspring 
● FUM2 
● PL-möte (Programledningen) 

Diskussioner: 
● styrIT kassahantering 

○ Vi har en paragraf i den ekonomiska policyn angående kassahantering. 
○ Vad tycker vi om kassahantering? 

■ Vi behöver inga kontanter. 
○ Beslut: Vi vill bli kontantfria. Behöver stryka denna paragraf från den 

ekonomiska policyn så att banken är nöjd. 
● Kommittéer och svartlistor. 

○ Tycker vi det är okej att kommittéer har egna svartlistor? 
■ Svartlistor är okej så länge de är vettiga och inte diskriminerande. 
■ Går att missbruka, bör kunna överklaga svartlistor. 
■ GasqueKs ordförande och vSO (vice ordförande för den sociala 

enheten i kårledningen) har ett möte om hurvida det är rimligt att 
svartlista en person. 

■ Borde vara i samråd med styrIT så att det inte missbrukas.  
○ Beslut: Låter kommittéer svartlista personer från arrangemang men 

styrelsen ska ha någon form av översikt. Man måste meddela en 
person när denne blir svartlistad samt hur länge detta gäller. 

● NollKIT klätterlabbet 
○ NollKIT vill hålla i ett arrangemang i klätterlabbet för pengar som blev kvar 

från mottagningen. 
■ Okej om de får ok från programledningen. 
■ Om de lägger det i aspningsperioden blir det “nästan” aspning. 
■ Ok om de har det nu och inte PR:ar det som ett 

aspningsarrangemang. 
○ Beslut: Okej så länge de kollar med Programledningen och inte 

PR:ar det som ett aspningsarrangemang. 
● Studentrösten LP2. 

○ Beslut: startar en arbetsgrupp för att jobba på detta. 
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Äskningar: 
● Äskning för tacksittning 

○ En grupp nymble vill hålla i en tacksittning för NollKIT, P.R.I.T. och SexIT 
för sitt bidragande till mottagningen. Sittningen kommer vara för alla men 
OvKIT kommer ha garantiplatser, upp till 50 personer totalt. 

○ Kostnad äskning: 4000kr 
○ TLDR bakgrund till beslutet (se beslut nedan): Fler än OVKIT är 

inblandade i mottagningen, styrIT blir genom pengabidrag delarrangörer. 
Kul att de vill göra detta! 
■ Kul att personer som inte sitter i kommittéer vill arra. 
■ Kul att göra som ett tack för OvKIT däremot är det snart aspning så 

kan ses som fjäsk. Kan bli att andra nymble känner sig utanför. 
■ 4000kr till ett slutet arrangemang, ser man det som en tacksittning 

borde vi vara mer involverade och då byta ut en del av våra utgifter 
inom området.  

■ Finsittningen är också ett tack för det de gör under mottagningen. 
■ OvKIT är inte nödvändigtvis en skarp gräns för hur mycket an aktiv 

person bidragit till mottagningen.  
■ Knepig timing nu innan aspningen, däremot tar det nog ett tag efter 

mottagningen att få ihop en sådan här idé. Finns många fler parter 
än OvKIT inblandade i mottagningen. 

■ Kan bli en reguljär grej, händer liknande på andra sektioner. 
● Brukar då vara phaddertack, att man tackar sina phaddrar i 

phaddergrupperna. 
■ Borde uppmuntra initiativet och engagemanget mer än tacket. 
■ Kan ha med en klausul om att alla involverade ska bli tackade, vi 

vill helst undvika att några blir favoriserade. 
■ Inte nog med att de som inte blir bjudna blir irriterade på OvKIT 

utan även på arrangörerna. 
■ Borde bjuda kommittéer och föreningar men inte phaddrar. 

● Detta blir mer än 50 
● Om alla går. 

■ Borde kanske inte heller ha med föreningar om man måste dra en 
gräns då de inte är en del av sektionen på samma sätt som 
kommittéer. 

■ Känns ganska logiskt att man ska tacka alla för oss men känns lite 
skumt om vi dikterar vilka de ska tacka. 
● Om vi subventionerar blir vi delarrangörer. 
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■ De kan ju tacka nej till subventionen om de inte vill följa eventuella 
klausuler och istället sälja biljetter. 

■ Föreningarnas ekonomier ligger på de själva som de får spendera 
på tack till sig själva. 

■ OvKIT har redan blivit inbjudna på ett speciellt sätt. 
○ Beslut: Vi godkänner äskningen om alla sektionens organ blir 

inbjudna. 

Övrigt:  
● Koder till kassaskåpet bör bytas efter varje inval. 

○ Borde finnas en kalender som lever vidare mellan år i styrIT 
● Asp-info för OvKIT. 
● Möte med inspektor, när? 

○ November 
● vSO (vice sociala enhetens ordförande i kårledningen) vill ha access till hubben. 

○ Beslut: vi är okej med detta. 

Mötet avslutas 20:29 

_______________________ 
Förste justerare 
Karl Wikström 

_______________________ 
Andre justerare 
William Levén 
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