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Mötets ordförande

William Levén 

Mötets sekreterare  

Vidar Magnusson
 
Justerare

Erik Magnusson 
Erik Johnsson
 

Mötet öppnas 18:03 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● KU5 (Kårutskottsmöte)
● Studentrösten 
● Kassörskväll
● Möte med kinnarps (för att kolla möbler till sektionslokalen på lindholmen) 

○ Kommer skicka en offert nästa vecka
● Slack incident 
● Dörr incident

Den kommande veckan: 
● EqualIT workshop 5/12 
● FUM (Fullmäktigemöte)

○ Ingen kan gå på detta 
● SEF3 (Sektionsekonomiforum) 3/12
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Diskussioner: 
● Incident slack 

- Kommer ha ett möte med berörda parter imorgon (26/11) 
- Diskussion 

- Uppförande på slacken 
- Sådan utpekning av en annan person är inte okej. 
- Blir värre av att det gjordes under ett asparr, sätter en 

konstig ton. 
- @channel problematik 

- Vissa tog beteendet som alkoholhets. 
- Inget vi hade tänkt på 

- Vi har gjort strukturella ändringar relativt nyligen som kan ta 
tid att visa några effekter.  

- Gjorde ändringar för att folk ska kunna lämna kanalen. 
- Ibland kommer det viktig info som alla eller många vill ha info 

om, t.ex. Charm. 
- Hade inte varit ett problem om vi inte hade en officiell slack, 

dock är att ha en officiell slack nog bättre än att ha en 
inofficiell. 

- Kan göra ändringsförslag till uppförande policyn. 
- Diskussion kring möjliga straff för att få en uppfattning kring vad 

styrelsen känner, eventuella straff bestäms endast efter möte med 
berörda parter.  

- Hubbenförbud känns inte proportionerligt. 
- Varning. 
- Kortare avstängning från slacken. 
- Inget straff. 

● Samarra julmys 
- Vill vi vara med och arrangera julmys med FikIT, HookIT och FlashIT? 
- Diskussion 

- Vill vi samarra? 
- Ja 

● Incident dörr. 
- Ska några åtgärder tas? 

- Nej. 

Äskningar: 
● Mackgrill 8-bit 
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- 8-bit vill införskaffa en mackgrill som de tror att de och andra kommer använda  
- Kostnad: 400kr 
- Beslut: godkänns, ska förvaras så att den är tillgänglig för hela 

sektionen. 
● Äskning julmys 

- FikIT vill anordna julmys (med HookIT, FlashIT och kanske styrIT) 
- Kostnad: 1020kr 
- Beslut: godkänns, påpekar att de får tänka på matpref. 

Övrigt:
● Feedback nyhetsbrev 

- Fått feedback på nyhetsbrevet som skickades ut om varför det inte det 
gjordes reklam för ovKIT för masterstudenter och mrcit för 
kandidatstudenter. 

- Diskussion 
- Hade gått att skriva allt för alla men de som för de som går på 

kandidatprogrammet är det inte så relevant att söka mrcit. På 
samma sätt finns det nog ingen på lindholmen som skulle söka sig 
till ovKIT. 

- Tänker på lindholmen integration mer som att skapa ett eget liv där 
istället för att dra över dem till johanneberg. 

- Limited attention span, gäller att välja vad vi vill lägga fokus på. 

Mötet avslutas 20:08 

_______________________ 
Förste justerare 
Erik Magnusson 

_______________________ 
Andre justerare 
Erik Johnsson 
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