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Mötet öppnas 17:48 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● EqualIT workshop
○ Bra koncept, borde ha fler. 

● SEF (Ekonomiskt forum)
○ F sektionen jobbar också för att få ett kök. 

● FUM (Kårfullmäktige)

Den kommande veckan: 
● Sektionsmöte 
● SU4 (Sociala utskottet)

○ Vi borde sammanställa studentvoice till nästa SU. 
● KU6 (Kårutskottet)
● PL-möte (Programledningen) 
● FUM

Diskussioner: 
● Budgetändring lindholmen 

Doc ID: e26130751e21b9e167ae981029a4f288c928fb7d



- Vill vi ändra vår budget för de oförutsädda kostnaderna för nya 
sektionslokalen? 

- Diskussion 
- Om vi inte gör det ligger det en personlig risk för Erik (Kassör) och 

WIlliam (Ordförande). 
- Det är relevanta saker som vi måste köpa in. 

- Beslut: Lägger ett budgetändringsförslag på sektionsmötet på 
50.000kr och inte tas från någon annan budgetpost (resultatet blir 
50.000kr lägre). 

● Sektionsmöte på engelska. 
- Det kommer att finnas deltagare på sektionsmötet som inte talar svenska. 
- Diskussion 

- Majoriteten av sektionen är svensktalande, särskilt sett till de som 
deltar på sektionsmötet. Dessa kan känna sig mer bekväma med 
att diskutera på svenska. 

- Är ett ganska stort initialt arbete att få dem på engelska med att 
översätta alla dokument etc. Efter detta är det inte så stor skillnad. 

- Då många på sektionen inte pratar svenska bör vi ha dem på 
engelska för att hålla dem demokratiska.  

- Bättre att alla kan diskutera än att en del är mer bekväma och en 
del inte kan diskutera alls. 

- Kanske går snabbare på engelska för att folk inte vill prata lika 
mycket, på gott och ont. 

- Kan ha en del av mötet på engelska. 
- Diskussion: vilka delar av mötet vill vi ta på engelska? 

- MRCIT invalet. 
- Saker som rör lindholmen. 

- Budgetändringen 
- Allt förutom ovve invalet. 
- EqualIT och talman invalet? 

- Beslut: Allt innan MRCIT invalet tas på engelska. (Se 
mötesdagordning här) 

● sexIT teambuilding 
- sexIT har upptäckt att de har ca 1900kr kvar på sin teambuildingbudget 

och vill spendera detta på en stor avslutande teambuilding med julbord på 
Liseberg. 

- Diskussion 
- Kluvet, tycker att man borde få någonting för att man sitter och är 

därmed ok med det. Samtidigt uppenbart att de inte teambuildat så 
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mycket under året och vill uppmuntra att folk teambuildar under 
året. 

- Går långt över policyn endast för mat. 
- Vet inte om detta kommer leda till en starkare sammanhållning 

inom gruppen 
- sexIT18 lade ungefär lika lite på sina teambuildings. Trend inom 

kommittéen? 
- sexIT umgås kanske mycket utanför verksamheten och därmed 

kanske ser samma behov av teambuildings. 
- Känns som långt från syftet med teambuilding potten. 
- Är inte så mycket pengar men handlar om vad vi vill visa vad 

poängen är med teambuildingpengarna. 
- Om det godkänns bör vi vara väldigt tydliga med att det är en 

engångshändelse. 
- Inte godkänna men föreslå att de kan ha en “vanlig” teambuilding 

istället (90kr/mat / person)? 
- Synd att de inte har spenderat pengarna under året, värt att 

undersöka varför de inte har gjort det och jobba med att främja 
teambuildings till nästa år. 

- Går långt ifrån policys och borde därmed kanske istället vara ett 
beslut som tas av sektionsmötet. 

- Beslut: Avslås 
● Svar på interpellation 

- Fått in en interpellation, hur svarar vi på den? (se interpellation här) 
- Diskussion 

- Ligger ett förslag på svar 
- Beslut: Förslaget ser bra ut. 

Meddelanden: 
● Stolsbeställning från kinnarps 

○ Vi har beställt stolar från kinnarps.. 

Övrigt:  
● Sektionsmöte, vem gör vad? 
● Dykt upp negativa tankar kring lindholmen 

○ De betalar sektionsavgift som alla andra och är en del av sektionen men 
har sällan fått tillbaka på detta. 

○ Svårmotiverat att inte lägga pengar på lindholmen. 
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Mötet avslutas 19:50 

_______________________ 
Förste justerare 
Karl Wikström 

_______________________ 
Andre justerare 
Anders Bäckelie 
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