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Mötet öppnas 19:15

Diskussioner: 
● Corona 

- Hur hanterar vi corona och distansstudier?
- Mycket av verksamheten kommer nog gå ned, mindre folk i hubben 

etc.
- Inte omöjligt att vi snart inte får arra någonting alls. 
- Särskilt tråkigt att inte kunna arra saker när folk kanske är oroade

och behöver det som mest. 
- Vi lär få in mindre pengar då folk inte kommer vara på campus.
- Kanske inte orimligt att flytta fram inval tills LP1 då det kan bli 

problematiskt att få till en ordentlig aspning.
- Tror det kommer vara särskilt problematiskt att få ihop aspar 

oavsett om vi får striktare restriktioner eller inte.
- Hur kan sektionen fortsätta sitt arbete? Ska vi ställa in arr? 

- Borde uppmuntra till att ställa in, särskilt, större arr.
- Sannolikt färre personer som kommer gå på arr i alla fall så kanske 

bättre att vi säger nej än att folk blir besvikna.
- Folk lär inte åka till campus bara för ett arr om det inte är ett av de 

större arren.
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- Kanske bäst att ge en rekommendation om att ställa in arr istället 
för att säga nej. 

- Vissa (större) arr borde vi nog säga nej till. 
- Vet inte om alla arrangörer är bekväma med att ställa in saker, 

särskilt nypåstigna. 
- Bör vara övertydliga med att kårens och framför allt myndighetens 

rekommendation går över allt 
- Beslut: Vi rekommenderar inställning av arrangemang. 

- Större arrangemang: 
- Kandidatmiddagen: 

- Tråkigt men rimligt att ställa in. 
- Kanske vill skjuta upp det istället. 
- Vet inte hur taggade kandidatmiddagsgruppen är på det. 
- Kanske kan boka med en klausul om att vi ska kunna ställa 

in och få tillbaka pengarna? 
- Ta en diskussion med dem. 
- Beslut: Pratar med kandidatmiddagsgruppen, vi föreslår 

ordningen:  
1. Speciell klausul om att kunna ställa in längre fram. 
2. Flytta fram middagen. 
3. Ställa in middagen. 

- ET-Raj 
- Vissa sektioner kommer att ha ET-raj 
- Tycker det borde vara likställt med pubrunda med samma 

motivation. 
- Inte säker på om alla tycker att pubrunda och ET-raj är 

samma, brukar vara mindre folk på ET-raj. 
- Annat folk som rör sig på ET-raj men fortfarande mycket folk 

som rör sig. 
- På IT brukar ET-rajet vara ganska litet och det borde därmed 

inte göra så mycket att ställa in det. 
- TD, AE och D kommer hålla ET-raj verkar det som. 
- Om det är få som arrar kan det bli mycket folk i hubben på 

grund av brist på andra ET-raj. 
- Vill vi rekommendera att ställa in det? 
- Vi som sektion ska inte hålla ett ET-raj men folk kan ju festa 

ändå. 
- Frågan är om man ska få boka hubben eller inte. 
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- Borde förbjuda bokning av hubben och sedan får folk göra 
som de vill. 

- Beslut: Förbjuder bokning av hubben under tilltänkt 
ET-Raj.  

- Öppning av The CLOUD 
- Gjorts mycket där men behöver göras mer innan det är klart 

går att göras innan måndag LV1 men vet inte om det är 
rimligt. 

- Beslut: Öppnar inte LV1 
- ArmIT i allmänhet. 

- ArmIT har valt att inte boka in någonting nästan, de få grejer 
som varit inbokade har blivit avbokade av dem eller 
företagen. 

- Kan nog vara lämpligt om Gurgy och ArmIT kontaktar våra 
samarbetspartners då det står saker som ska göras där som 
kanske inte kan genomföras. 

- Avtalen är tills jul så finns mycket kvar i höst på dem. 
- Är en pubkväll med Squeed den 5/5 vill vi göra något åt det? 
- Tror ArmIT och Squeed kan lösa detta. 

- Hur kan styrelsen fortsätta sitt arbete? 
- Viktigt att hålla sektionen informerad om vad vi gör och inte gör, 

många som vill ha info just nu. 
- Aspning? 

- Kanske kan ha aspinfon som tänkt. 
- Inte så mycket folk på campus så kan vara svårt att få dit 

folk. 
- Man kan ha första arret och se om folk dyker upp. 
- Kan prata med snIT om hur de tänker (då vi skulle ha 

aspinfon med dem). 
- Om det inte dyker upp folk kan det vara svårt att veta om det 

beror på corona, distansstudier eller bara brist på intresse. 
- Det är inte så mycket effort att hålla i aspinfon. 
- Vet inte om det är så nice för de som bor längre från campus 

och behöver åka längre. 
- Kan ha ett formulär för intresseanmälans istället. 
- Går att köra på ett distansarr. 
- Kan ha en fika eller något istället för möte vid ett tillfälle. 
- Känns inte som att folk skulle dyka upp men känns dumt att 

inte försöka. 
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- Kan samköra aspinfon med ett styrelsemöte? I bästa fall får 
vi man och lite aspar i värsta fall har vi mat och möte. 

- Tycker vi har 3 alternativ, antingen posta infon vi skulle sagt 
på aspinfon, eller kan vi ha en intresseanmälan eller så har 
vi ingen aspning alls. 

- Skulle kunna skriva material och sedan köra remote, ha ett 
formulär och fråga om de vill ha remote eller fysisk aspning. 

- Vi är skyldiga att hålla i en aspning. 
- Går att motivera varför vi inte skulle hålla en. 

- Det minsta vi kan göra är att posta info och att ha en 
intresseanmälan om man bortser från att ställa in det. 

- Beslut: Postar info och har en intresseanmälan. 
- FanbärerIT aspning? 

- Beslut: hänvisar till våra allmänna rekommendationer. 

Mötet avslutas 20:32 

_______________________ 
Förste justerare 
Erik Johnsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Johannes Mattsson 
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