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Mötet öppnas 12:06

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Möte med talman inför sektionsmötet 
● Sektionsmöte
● Skyddsrond 

○ EG-6217 kan utnyttjas bättre
● Möten med Jörgen 

○ Pratades om följande:
■ Högre intag på IT 
■ Kök
■ Cetac och deras rum i hubben. 
■ Ekonom i i balans

● Problem med kurs på ID (CIU281) 

Den kommande veckan: 
● Möte med vSO
● KU (Kårutskottet) 
● SeF (Sektionsekonomiskt forum)
● SU (Sociala utskottet) 
● NU (Näringslivsutskottet)
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● Möte med PL 
○ Bjud in Mums (NollKIT ordförande, p.g.a ökad intag på IT). 

Diskussioner:
● FrITid teambuilding 

- FrITid vill ha två teambuildings, en där de vill gå på ett escape room för 
840kr totalt (210kr / person) och en andra, där de ska göra middag 
tillsammans, de kan tänka sig betala för själva. De vill att vi godkänner 
detta extrautlägg.på 120kr. 

- Diskussion 
- Föreslår att de vänder på det och betalar för hela sin 

middagsteambuilding och bara går över med 30kr per person på 
escape roomet så går de inte så långt över. 

- Beslut: Godkänner 35kr övertramp på Escape Room teambuildingen 
(tillåter att de spenderar totalt 125kr per person). 

● Kök 
- Jörgen (ansvarig för utbildningsområdet) tillåter inte att vi bygger ett kök 

oavsett om vi gör det själva eller inte. Detta beror mycket på skolans för 
tillfället oroliga ekonomi, däremot öppnar Jörgen även för att frågan kan 
öppnas upp igen tidigare 2022 efter att de ekonomiska ändringarna trätt i 
kraft. 

- Beslut: Lägger ned frågan om kök. 

Meddelanden:
● IT ser ut att få ett ökat intag till hösten. 

Övrigt:  
● digIT vill ha rockar som profilering. 

○ Gurgy, NaN, Vidde är pateter och därmed jäv.  
○ Swexbe och nemo är sittande och därmed jäv.  
○ Yeti är inte längre närvarande i styrelsen pga utomlandsstudier. 
○ Baloo och Spöket känner inte att de kan ta ett beslut kring detta på två 

personer. 
○ Beslut: Hänvisar digIT till sektionsmötet. 

Mötet avslutas 13:02 
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_______________________ 
Förste justerare 
Anders Bäckelie 

_______________________ 
Andre justerare 
Karl Wikström 
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