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Mötets ordförande

William Levén 

Mötets sekreterare  

Vidar Magnusson
 
Justerare

Erik Magnusson 
Karl Wikström
 

Mötet öppnas 17:30 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● PL-möte (Möte med programledning)
● KU-möte (Kårutskottsmöte) 
● Ordförandemöte
● NU (Nöjeslivsutskottsmöte) 
● Asptillfälle 1

Den kommande veckan: 
● PL-möte (Möte med programledningen) 
● Aspning casekväll
● Aspning SAMO + snIT 
● Programråd

Diskussioner: 
● Sektionsmöte LP4 

- Hur kan vi hålla ett bra sektionsmöte remote?
- Diskussion 
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- Förslag: Kan använda sveroks voteIT och kan låta det ligga uppe i 
några dagar så att alla kan gå igenom och kolla på dokumenten 
(motioner, propositioner etc), lägga yrkanden samt rösta. Sista 
dagen kan man ha ett stort videosamtal där man stänger 
röstningarna och kanske har kortare diskussioner, föreslår att 
videosamtalet är via zoom. Behöver i förväg testa att sätta upp ett 
sektionsmöte på voteIT. 

- Röstlängden är alltid öppen i voteIT, det går alltså alltid att gå 
igenom och se hur många som röstat på vad hela tiden. 

- Det går d.v.s att se vid ett personval om man fått 0 röster. 
- Inte så nice 
- Egentligen bra för transparens. 
- Kan vara jobbigt men ändå bra för att minska 

motnominationer. 
- Kommer inte kunna hantera folk som blir upprörda på 

samma sätt. 
- De är dock i sina hem. 

- Hur ser vi till att folk inte är närvarande vid personval? 
- Kör man i zoom kan man göra breakout rooms. 
- Man kan inte tvinga folk att vara i breakout roomet. 
- Resten av mötet kan vara i breakout roomet. 
- Kommer vara en svår fråga för alla som kan se vad som 

skrivs i voteIT också. 
- De kan också vara i samma rum som någon annan som är 

på mötet. 
- Det är egentligen inte för den personen utan för de som vill 

säga jobbiga saker. 
- Vi kan inte garantera att någon inte spelar in hela mötet. 
- Kanske till och med är bra att spela in hela mötet av andra 

anledningar. 
- Kanske är en möjlighet till att få folk att gå till valberedningen 

i förväg istället. Man kan se vilka som ställer sig upp i flera 
dagar så då har man flera dagar att snacka med oss eller 
valberedningen. 

- Skall vi då gå ut med anonyma anklagelser? 
- I första hand borde man prata med valberedningen så de 

eventuellt kan justera sina nomineringar. Annars får man 
prata med valberedningen om varför de inte gjorde några 
ändringar och sist får vi väl gå in. 
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- Vi måste vara övertydliga så att alla är med på att det är så 
saker bör gå till i förväg. 

- Inte jätteövertygad då vi kommer välja in styrIT på detta 
mötet, kommer vara problem och suboptimalt. 

- Beslut: Kör på förslaget. 

Meddelanden: 
● Brutet avtal med academic work. 

De ska sluta ha kontakt med studenter och bli helt digitala. De vill då bryta 
kontraktet som skrevs i januari. Det som kommits fram till med ArmIT är att ta 

fullt betalt för de arrangemang som har hållits (normalt rabatt för 
samarbetspartners) och sedan hälften för de evenemang som inte har hållits. 

Övrigt:
● dateIT inval, godkänna invalet av Naomi Espinosa till projektledare för DatE-IT. 

Beslut: godkänns 
● Extra väktare på campus i corona tider. 

Informerar fkit om detta. 

Mötet avslutas 19:17 

_______________________ 
Förste justerare 
Erik Magnusson 

_______________________ 
Andre justerare 
Karl Wikström 
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