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Mötet öppnas 12:00

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Aspning casekväll 
● Programråd
● KU (Kårutskottsmöte) 
● Organisatorisk & Social skyddsrond.
● Folk har tappat access till hubben / the CLOUD 

○ Jobbas på av kåren.
● Casekväll med SAMO & snIT 

Den kommande veckan: 
● SU (Mötet med Sociala Utskottet)
● Aspning (Grillkväll på fredag) 
● Samverkansforum EDIT-I.

○ Några av oss ska nog gå på detta. 

Diskussioner: 
● Programplanen

○ På programrådet diskuterades framtida ändringar av programplanen.  
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Meddelanden: 
● Det går 627 studenter på IT sektionen. 

Övrigt:
● Aspning 

○ Ska vi träffas fysiskt? 
■ Att vissa inte kan delta gör att vi inte borde ha det fysiskt. 
■ Känns från utvärderingen som att det fungerar ganska bra digitalt 

och man kanske inte vinner mycket på att ha det fysiskt. 
■ Man får inte samma sätt att uttrycka sig digitalt och det går inte att 

snacka om olika saker i mindre grupper om man är digitalt. 
■ Om jag inte hade kunnat vara med hade jag känt mig väldigt 

exkluderad. 
■ Vissa efterfrågar att diskutera saker i mindre grupper och vet inte 

hur vi skulle göra det digitalt. 
■ Funderar på om det är bättre att ge en bra aspning för de som kan 

delta fysiskt istället för en medioker aspning för alla. Denna 
situationen kommer inte vara för alltid, vill man då inte göra det 
bästa möjliga för de som kan? 

■ Risken är att det skapar en klyfta mellan de som kan och inte kan 
vara med och det kan då påverka samtliga negativt. 

■ Tycker det är skillnad att ha hela aspningen fysisk eller bara 
enstaka arrangemang, tror detta arr skulle vara ganska givande. 

■ Skulle kunna göra det fysiskt och ha med de som kan remote men 
det skulle mest vara symboliskt i så fall. 

○ Beslut: Har ett fysiskt asparr, Johannes Mattsson var emot. 

Mötet avslutas 13:18 

_______________________ 
Förste justerare 

Johannes Mattsson 

_______________________ 
Andre justerare 
Erik Johnsson 
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