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Mötet öppnas 18:30 

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● KU (Gurr) 

○ Diskuterade hur de olika sektionerna har hanterat Corona 
○ Nya Corona-direktiv från Kåren måndag LV3 

Den kommande veckan: 
● PL möte 

Diskussioner: 
● Cesip (2421) rummet

- Innan Corona såg det ut som att Cesip skulle ut men processen verkar har 
stoppat i samband med Corona och Ekonomi i Balans. 

- Vilka borde vi prata med för att få igång processen igen? 
- Prata med Jörgen 
- Prata med PL 
- Föregående års styrIT kanske vet något 

- Har vi någon bra motivering till varför vi borde få rummet om/när Cesip åker ut? 
- Hade vart trevligt med ett mötesrum 
- Mer studieyta för IT-teknologerna 
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- Beslut: Vi borde prata med PL på mötet imorgon och kan prata med Jörgen efter 
mottagningen 

Theodor lämnade mötet 

● Borttagning av den gröna automaten 
- Diskussionen har varit på bordet länge.
- P.R.I.T. vill att den ska försvinna.
- Vill vi fråga sektionen om dom vill ha kvar den stora gröna maskinen?

- Gjordes en poll för 3-4 år sedan. Minns inte resultatet.
- Kan göra en poll i #allmänt eller skicka ett formulär i #news
- Kan lägga det som ett förslag till P.R.I.T.

- Beslut: P.R.I.T. får bestämma men vi rekommenderar att skicka en poll till
sektionen.

● Fåglar finns inte på riktigt 
- Detta verkar vara ett problem vi inte kan ignorera längre

- https://birdsarentreal.com/pages/the-history
- Hur ser vi på detta?

- Tror endast att det är amerikanska fåglar.
- Detta inkluderar inte Alaska för de har nog inte fåglar.
- Carl stödjer detta

- Röstning:
- Alla fåglar är utbytta mot flygande kameror: 0 röster

- Alla amerikanska fåglar är utbytta mot flygande kameror 0 röster 

- Alla amerikanska fåglar exkluderat Alaska är utbytta mot flygande 
kameror: 5 röster 

- Jag(Jian) är en fågel: 1 röst 
- Inga fåglar är utbytta mot flygande kameror: 0 röster 

- Beslut: Alla amerikanska fåglar exkluderat Alaska är utbytta mot flygande 
kameror 

● Bjuda in PL till Slack 
- Vad känner vi, borde PL vara med i cthit Slacken?

- Han har tidigare sagt nej för att vi ska ha vårt egna ställe. Men han kan
tänka om iom Corona.

- Mottagningen är snart över.
- Han borde nog inte va med för att skolan ska vara mindre kopplad till

sektionen.
- Han kan lösa sina kommunikationsproblem på andra sätt. Det var väl

därför de ville vara med på slacken.
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- Han kan ju alltid vidarebefordra saker genom oss om han vill nå ut till 
sektionen. 

- Beslut: Vi säger nej om han vill bli inbjuden. 

Övrigt:
● Reglementet och uppförandepolicyn på cthit måste uppdateras 

○ Eric kontaktar tidigare sekreterare och KL 

Mötet avslutas 21:23 

_______________________ 
Förste justerare 

Jian Shin 

_______________________ 
Andre justerare 

Carolina Larsson 
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