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Mötet öppnas 17:05

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● PL-möte (Möte med programledningen) 

Den kommande veckan: 
● Aspning casekväll
● Programråd 
● KU (Kårutskottsmöte)
● SU (möte med Sociala Utskotttet) 
● Organisatorisk & social skyddsrond

Projekt status: 

Strategisk VP 
● Ska påbörjas, inte gjort. 

Utvärdering av nöjesliv 
● Nästan klart. 

Extern reps & kommittéeöverbyggande teambuilding 
● Inte gjort, ska göras. 

Uppdatera uppförandepolicyn 
● Jobbas på. 
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KPI:er för sektionen 
● Kanske ska göras. 

Lokalpolicy för The Cloud 
● Jobbas på. 

Strategisk verksamhetsplan 
● Ska göras. 

Etablera policy och bokföringsregler att prit får avsyna hubben. 
● Jobbas på. 

Specificera rutin när man hyr utrustning i ekonomisk policy 
● Ska göras. 

Lägga in rutin för frackband och liknande i ekonomisk policy 
● Ska göras. 

Avtackning 
● Löser det efter corona. 

Diskussioner:
● IT ansvarig i styrIT:  

- För två år sedan när GDPR blev en grej tillsatte man en IT-ansvarig i styrelsen 

och dataskyddsombud som tillsammans skulle ordna med omställningen. Det var 
i början mycket arbete men senare när arbetsbördan minskade föll i princip hela 
ansvaret över på dataskyddsombuden. 

- I dagsläget består dataskyddsombudens uppdrag huvudsakligen av följande: 
- Hålla koll på lagen och svara på frågor. 
- Utbilda kommittéer om GDPR 
- Granska sektionens efterlevnad av GDPR 

- StyrIT gör i princip inget med GDPR och förra årets styrelse tyckte det var oklart 
vad en IT-ansvarig skulle göra i styrelsen. 

Utöver detta så har G Suite administrerats av Gurgy de senaste 3 åren och han 
tänker snart vara klar med plugget och vill inte längre administrera G Suite då. 
styrIT har även åtagit sig att se till att slacken administreras iochmed 
förändringarna i digITs kärnuppdrag som ska innebära delvis att det lägger 
mindre tid på administration.  

- Det finns även idag en ganska krånglig administrativ process för att lägga till nya 
kommitteer/föreningar i sektionens it-system som ofta krånglar för att något steg 
görs fel. 

- En lösning för att samla upp dessa administrativa IT-uppgifter och koncentrera 
arbetet vore att skapa en IT-ansvarig post i styrelsen. 
IT-ansvarig skulle då ha följande ansvar: 

- Känna till GDPR, kunna svara på frågor och ge utbildningar på GDPR 
- Administrera slack 
- Administrera G Suite 
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- Lägga in nya kommittémedlemmar och introducera dem till sektionens 
it-system. 

- Det enda ansvaret som då kvarstår är DPO:ernas granskning vilket vi egentligen 
inte behöver göra och som skulle kunna anses uppfylld genom revisorernas 
verksamhetsgranskning. Därmed skulle vi kunna avveckla dataskyddsombuden. 

- Diskussion 
- Är detta rimligt tidsmässigt för en person? 

- Gurgy gjorde allt detta vid någon tidpunkt. 
- Om man jämför med kassör / ordförande är det inte mer 

arbete. 
- Gäller att inte glömma basuppgifterna som alla gör (Går på 

möten etc). 
- Tror det är rimligt för en person, nog en ganska liten post 

dessutom. 
- Vill vi jobba på detta?  

- Om ja, vill vi göra det formellt direkt eller låta nästa år testa först 
och sedan föra in i reglemente etc. 

- Beslut: Börjar jobba på det, börjar med att prata med DPO:erna och 
digIT, låter nästa år testa detta (om de vill) innan det förs till 
reglementet. 

● Uppdatering av Uppförandepolicyn 
- Kan vi dra in folks hubbenaccess? 

- Ja. 
- Kan skriva att man kan bli av med sin hubbenaccess men att man 

inte nödvändigtvis gör det. 
- Beslut: Ja, skriver att man kan bli av med sin hubbenaccess. 

- Vill vi ha med någon form av mottagningsförbud? 
- Har inte MK en definition för detta? 

- Gäller bara för de som skrivit på mottagningskontraktet. 
- Borde tas fram med NollKIT. 
- Egentligen en sammanslagning av Arrförbud, Hubbenförbud och att 

man inte får phaddra. 
- Innebär väl att man inte får träffa nollan i så stor utsträckning som 

möjligt. 
- Kan skriva att styrIT och NollKIT dra gränsen tillsammans 

- Bra att inte göra för odefinierat då den huvudsakligen är där 
för att hjälpa styrelsen vid beslut. 

- Svårt att göra för specifikt dock. 
- Beslut: Vill ha med det, tas fram med NollKIT. 
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- Slackförbud? 
- Kan vara problematiskt med yttrandefrihet. 
- Om man inte beter sig får man inte vara med, gäller typ överallt. 
- Beslut: Vi vill ha med slackförbud. 

- Längd på straff, ej längre än ett år? 
- Finns kanske fall där straffet borde vara längre än ett år. 

- Men då ligger det på högre instanser, kåren, högskolan, 
polis etc. 

- Beslut: Har med detta. 

Mötet avslutas 18:01 

_______________________ 
Förste justerare 
Anders Bäckelie 

_______________________ 
Andre justerare 

Li Rönning 
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