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Mötet öppnas 17:50 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Sektionsmöte
● SU4 (Sociala utskottet) 
● KU6 (Kårutskottet)

○ Kåren har fått bra avtal med Move About så vi kanske kan få tag på billiga 
hyrbilar.

○ De som hade sektionsbil tyckte inte andra skulle skaffa det. 
● PL-Möte (programledningen)
● FUM (Kårfullmäktige) 

Diskussioner: 
● Mottagning för datascience

- MrcIT20 har meddelat att de inte på ett hållbart sätt kan arrangera 
mottagning för studenter på johanneberg. De är inbjudna på
arrangemangen på lindholmen men inte en bra lösning. 

- Alternativ för tillfället
- Kolla om datas mottagningskommitté kan hjälpa till? 
- Kan bjudas in till ett urval av NollKITs arrangemang.
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- Diskussion 
- Var många F och TM studenter på datascience, kanske bättre att 

kolla med de sektionerna istället för data.  
- Vi vill kanske få dem till att bli IT studenter istället för F/TM 

studenter. 
- Är det mastermottagning- eller kandidatmottagnings-kommittéer? 

- I alla fall Data har mastermottagningskommittée. 
- Kanske bara var detta året det var många F. 

- Beslut: Kollar med både Data och Fs mastermottagningskommittéer. 
● Utvärdera sektionsmöte 

- Vad vill vi göra lika / annorlunda nästa möte? 
- Borde förbereda talman mer om vi ska ha en del på engelska. 
- Vill nog fundera på hur vi vill göra med inval på sektionen, tar 

mycket tid just nu. Större fråga dock. 
- Vet inte hur relevant det är att fråga hur många som bestämt sig då 

man kan ändra sig. 
- Kritiken vi ha fått om att alla inte fick sina namn uppskrivna 

samtidigt är relevant och borde lösas genom att antingen fråga alla 
efter deras namn när de ställer sig upp eller be dem skicka ett 
meddelande. 

- Finns mycket att fixa logistiskt med maten. 
- Mat under mötet var nice. 
- Gick relativt snabbt för att vara ett LP2 möte. 
- Bra att inte ha godisutkastning. 
- Kommit in förslag om en tjänst där man visar om man ändrar sin 

åsikt. 
- Avbryta cirkulära argument? 
- Sittande och valberedningen lägger mycket tid på att fixa fram 

nominerade. 
- Sektionsmötet är ofta inte kvalificerat att välja detta.  
- Kunde välja in folk på styrelsemöten och sedan kolla om 

sektionsmötet hade något problem med det?  
- Valberedningen träffar rätt med de nominerade tillräckligt 

ofta. 
- Om styrelsen ska välja in med valberedningen och sittande 

sätter det kanske högre krav på aspningen. 
- Godkänna budgetar etc borde också kunna göras på 

styrelsemöten. 
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- Blir nog inte mer tid för styrelsen än vad sektionsmötet redan 
tar. 

- Upplever att många passivt deltar och inte är tillräckligt insatta. 

Äskningar:
● Äskning Laserdome 

- Theodor Angergård IT3 har skickat in en äskning för att hyra laserdome i 
60 minuter. Vill PR:a detta på slacken samt genom inspring hos IT1, 2 och 
3. Datum skulle väljas genom doodle där alla för rösta men borde hållas i 
LP3 någon gång. 

- Relevant info: 
- Pengar använda i de båda äskningspotterna 

- Äskningar: 4199.1kr/35.000kr  
- Arrangemang: 10.978.65/30.000kr 

- Kostnad 
- 7500kr 

- Diskussion 
- Lite flummigt. 
- Hur många kan vara med? 

- 24? 
- Kan nog ha upp till 60 personer. 

- frITid kanske har underlag på om det är en bra idé. 
- Svara att vi vill ha mer underlag? 
- Vi har mycket pengar kvar. 
- Borde påpeka att inte välja ut endast kandidatstudenterna utan 

göra mer generell PR för alla på sektionen. 
- Vill vi ha med att endast sektionsmedlemmar får vara med? 
- Enligt tidigare styrelsebeslut är det endast för sektionsmedlemmar. 

- Beslut: Svarar att vi vill ha mer underlag, hänvisar till frITids 
undersökningar. Påpekar att doodle nog är en dålig idé, välj ett 
datum istället. Påpekar också att endast sektionsmedlemmar får vara 
med samt att man inte bör välja ut endast IT1,2,3. 

Meddelanden: 
● Status för äskning för lindholmen 

○ Godkänd (ca 130.000kr)! 
● Ledarskap och sponsutbildning 
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● TSSU  

Övrigt:  
● Inköp av vagn prit 2500kr 

○ Godkänns 
● Models 
● Flytta fram verksamhetsplan och budget för MRCIT till LP4 

○ Godkänns 
● Material och färgval till lindholmenmöbler. 
● Vad gör vi över jul 

○ Är lediga. 
○ William måste vara ledig den 14/1-19/1. 

● Gick över teambuildingbudgeten med 10kr. 
○ Beslut: Alla är jäv (vi är ok med det) 

Mötet avslutas 20:40 

_______________________ 
Förste justerare 

Li Rönning 

_______________________ 
Andre justerare 
Karl Wikström 
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