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Mötet öppnas 21:07

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● styrIT ‘20 har fått ansvar 

Vad som händer till nästa möte: 
● Gurr ska boka prov hos tillståndsmyndigheten
● Portals ska ha GDPR utbildning med nyinvalda 

Diskussioner: 

● Nya kontrakt och uppdateringar av kontrakt med företag 
○ Kontrakt med Inet angående sponsring av LaggIT’s StarCraft turnering

■ TL;DR av kontraktet: Inet får marknadsföra sig på evenemanget, 

evenemanget får inte sponsras av konkurrent till Inet. Sponsringsarvodet 
på 2000 kr betalas ut efter turneringen är avklarad. 

■ Kontraktet ser bra ut. 

○ Uppdatering av kontrakt med Ericsson
■ Uppdateringen gäller att om en katastrof inträffar som förhindrar 

någon part från att uppfylla sin del av kontraktet är denna inte
obligerad att ersätta den andra parten. 
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■ Frågor angående andra stycket om extrema händelser, vad innebär 
det faktiskt? 
● Svar: sakers som alltid står med i kontrakt, konstigt att det 

inte varit med förut. 
○ Beslut: ArmIT får fullmakt att skriva på dessa 2 kontrakt å sektionens 

vägnar. 
● Bilder under första dagen av ESSIQ 

○ ESSIQ sponsrar nollantishorna och vill ta bilder att ha på deras sociala 
medier och hemsida.  

○ Diskussion 
■ Om det inte är en person i fokus så behöver de inte tillåtelse 
■ Kan vara jobbigt om man plötsligt är med på någons hemsida 
■ Alla borde få möjligheten att säga nej till att bli fotograferad oavsett 

om personen är i fokus eller ej 
■ Då samlingen inte kommer ske på Götaplatsen kommer bilder i 

sådana fall tas på nollan och phaddrar. 
■ Phaddrar och nollan borde informeras om detta i god tid innan. 
■ Hade varit bra om någon från NollKIT eller P.R.I.T. kan närvara och 

stå på nollans sida om de vill dra sig ur fotograferingen 
○ Beslut: Svara NollKIT att det är okej för ESSIQ att ta bilder på nollan och 

phaddrar om det är tydligt att de kan säga nej. Samt att ESSIQ i sådant 
fall ska få en förbestämd tid att få fota, vilket då möjliggör att man kan 
informera Nollan/phaddrar i god tid. 

● KO bjuder in till möte om Corona med FKIT 
○ Diskussion angående om vilka som ska vara med på mötet, alla 

kommitteer och föreningar som kommer arra, eller bara de som kommer 
arra fler än ett arr. 
■ Om bara de som ska arra mycket blir inbjudna blir det färre 

personer under mötet, gör det lättare att socialt distansera och 
större andel av kommitteer och föreningar som arrar mycket kan 
vara med 

■ Om alla blir inbjudna har alla kommitteer och föreningar samma 
info, och alla arr kan arras säkrare istället för vissa. 

■ Se till att alla som ska komma anmäler sig så vi vet hur många vi 
blir. Göra det tydligt att det räcker med en person från varje 
kommitte så vi kan hålla social distansering så bra som möjligt.  

○ Beslut: Alla kommitteer och föreningar blir inbjudna, men det ska tydligt 
uppmanas att så få som möjligt från varje förening och kommitte ska vara 
med. 
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Mötet avsluts 22:03 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Jian Shin 
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