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Karl Wikström
Li Rönning 

 

Mötet öppnas 18:15

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Ledarskapsutbildning 
○ Vet inte hur detta gick

● DATE-IT möte 
○ Någon kommer motionera på E:s sektionsmöte om att göra DATE-IT till en

arbetsgrupp. 
● Fysisk Skyddsrond

○ Hubben såg bra ut. 
○ Inga röda flaggor i EDIT, bättre sedan förra gången.

● WE-meeting (Work Environment) 
○ Ingen var på detta

● FUM2 

Den kommande veckan: 
● SU3 (Sociala Utskottet)

○ Vad vill vi att kåren driver mot skolan? 
● digIT megamöte
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● KU4 (Kårutskottet) 
○ Ingen kan gå på detta. 

Diskussioner:
● Fyllnadsval av Kandidatmiddagsgruppen 

- Leo ‘Kaffe’ Carlsson, Gustav ‘Latte’ Lahti och Ida ‘Idé’ Dahl har skickat in 
intresseanmälan till kandidatmiddagsgruppen 

- Valberedningens uttalande 
- Okej med alla sökande 

- Diskussion 
- Vi bör bara fyllnadsvälja om det är ett uppenbart inval annars borde 

invalet tas på ett sektionsmöte istället. 
- Beslut: Väljer in Ida Dahl och Gustav Lahti till kandidatmiddagsgruppen. 

Erbjuder Leo Carlsson att söka på sektionsmötet LP2 då vi inte är säkra 
på att det är sektionens vilja att välja in honom. 

William Levén och Johannes Mattsson lämnar mötet. 

● Datatjej Gala 
- DataTjej vill boka en lokal på chalmers genom oss då de inte kan göra det 

själva.  
- PL (Programledningen) har tidigare varit involverade i detta och bokat åt 

dem. 
- Diskussion 

- Vi får endast boka lokaler som rör vår egen verksamhet. 
- Beslut: Hänvisar dem till PL (Programledningen) 

Äskningar (och utökning av teambuilding): 
● Äskning OvKIT teambuilding 

- OvKIT hyrde sportstugan och åt mat vid 3 tillfällen vid en teambuilding 
- Kostnad 

- 4500kr (3300kr mat) 
- Diskussion 

- Vi har satt upp en bugetpost för detta, men priset är högre än det 
tidigare estimatet vi fått men är ändå en rimlig summa. 

- Beslut: Äskningen godkänns. 
● digIT vill lägga 155kr istället för 90kr på en bio teambuilding 
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- Diskussion 
- Lär leda till att de har en teambuilding mindre än de hade haft 

annars (då denna kostar som 2). 
- Vet inte om den extra teambuildingen hade gett så mycket 

mer.
- Tycker de att det är rimligt att lägga pengarna på detta så kan 

kanske det vara det. 
- Bör påpeka att de borde ha andra teambuildings än bara att kolla 

på film. 
- Beslut: Godkänns men påpekar att de borde ha andra teambuildings 

också. 
● fikIT vill baka kladdakaka på kladdkakans dag. 

- Kostnad 
- 200kr 

- Beslut: Godkänns 

Övrigt:
● Sektionshoodies 

- Vill vi sälja? 
- Ja! 

- För framtida år bör man kanske tänka på att sälja dessa i LP1-LP2 då de 
kanske är mer populära då. 

● Kåren vill starta ett IT utskott, har sektionen ett intresse av detta? 
- Diskussion 

- Vi har nog ingen större nytta av detta. 
- Vi går redan på en massa utskott. 

- Svarar att vi inte har något intresse av detta. 
● Möte med inspektor? 

○ Fredag v48. 

Mötet avslutas 19:46 
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_______________________ 
Förste justerare 
Karl Wikström 

_______________________ 
Andre justerare 

Li Rönning 
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