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William Levén 

Mötets sekreterare  

Vidar Magnusson
 
Justerare

Karl Wikström 
Li Rönning
 

 

 

 

Mötet öppnas 15:02 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Sektionsmöte
● TSSU + TSSW (TeknologSektionsStyrelse-Utbildning / -Workshop) 
● SU 8 (Sociala Utskottets möte)
● Arbetsmiljöuppföljning 
● Besked om höstens studier
● Kassörsutbildning 
● NU (NöjeslivsUtskottets möte)
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Den kommande veckan: 
● KONSTFUM 

Diskussioner:
● Godkännande av drawITs stadga (se bilagor för ny / gammal stadga) 

○ drawIT har sammanställt lite olika versioner av sin stadga som tidigare 
uppdaterats separat vid olika tillfällen och vill nu att vi godkänner den 
kompletta stadgan. 

○ Diskussion 
- Den är ganska konstig ibland, t.ex. har de skrivit in sina rättigheter 

gentemot sektionen i sin stadga. 
- Alla föreningsstadgar ser ut på detta sättet. 
- Kan godkänna men be dem kolla på vissa punkter till sitt nästa 

årsmöte (1.5, 17.1 och 1.6 t.ex). 
○ Beslut: Godkänner stadgan men ber dem kolla över sin stadga till sitt 

nästa årsmöte, särskilt se över det som berör sektionen. 
● Fyllnadsval av Walder (Johan Wennerbeck) till snIT  

○ Valberedningen och snIT är ok med det. 
○ Beslut: Godkänns 

● Fyllnadsval av NaN (Karl Wikström) till snIT (Karl Wikström lämnar mötet under 
denna punkten) 
○ Valberedningen och snIT är ok med det. 
○ Beslut: Godkänns 

Övrigt:  
● Gröna varuautomaten i hubben 

○ Försöker bli av med den. 
● Utlåning av the CLOUD 

○ TBK (Tekniskt Basårs Kårförening) undrar om de kan låna The CLOUD 
under mottagningen för en sittning. 

○ Diskussion 
■ Ont om lokaler på skolan så det kan vara schysst att låna ut. 
■ TB blir fler till mottagningen. 
■ Vi saknar brandutvärdering & dispositionsavtal, går att lösas dock. 
■ The CLOUD är rent  så höga krav bör ställas på arrangörer. 
■ Mastermottagningen är inte så intensiv, en öppen samlingsplats 

kan behövas för dem. 
■ Lokalen är inte såvärst lämpad för en sittning. 
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■ Liten lokal, går inte att få in så många. 
■ Med arrangörer får man i princip inte plats med en sittning däri. 

○ Beslut: Lånar inte ut The CLOUD 
● Pengar för att göra rent sofforna i hubben. 

○ Första soffan kostade 1700 kr. 
○ Resterande kommer kosta 9000 kr. 
○ P.R.I.T. har inte budget för detta. 
○ Beslut: Ger dem pengar för detta. 

Mötet avslutas 17:00 

_______________________ 
Förste justerare 
Karl Wikström 

_______________________ 
Andre justerare 

Li Rönning 
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