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Tid och datum: 18:10 2020-09-24

Närvarande  

styrIT
● Ordförande: Gustav Engsmyre 
● Kassör: Carl Holmberg
● SAMO: Carolina Larsson 
● Sekreterare: Eric Carlsson
● Ledamot: Theodor Angergård 
● Ledamot: Johannes

Gustavsson 

Övriga mötesdeltagare 
-

Mötets ordförande  

Theodor Angergård
 
Mötets sekreterare

Eric Carlsson 

Justerare  

Carl Holmberg
Gustav Engsmyre 

 

Mötet öppnas 18:10

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● KU (Gurr) 
● NU (Finn) 
● SU (putte) 
● PL möte 
● sEF(Håll) 

Den kommande veckan: 
● Ordf-kickoff 

Diskussioner: 
● “Vill vi ha inval av Kandidat&jubileumsmiddagen iom Corona”

- Om vi skjuter på invalet har vi ingen som håller en aktiv koll på om läget 
förändras rörande möjligheterna att hålla en Jubileumsmiddag, 

- Förra året har lagt allt grundarbete. De som ska väljas in nu ska bara utföra på 
det men kan inte på grund av de rådande omständigheterna. 

- Om vi skjuter på invalet borde vi skicka in ett meddelande till sektionsmötet om 
varför de inte väljs in.  

- Beslut: Skjuta på invalet av jubileumsmiddagen samt skicka in ett 
meddelande till sektionsmötet rörande det uppskjutna invalet 
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● “Vill vi ha inval av Kandidatmiddagen iom Corona” 
- Vi borde nog ha ett inval. Det är av en mindre skala och det är inte orimligt att

hoppas på att restriktionerna lättas under tiden de är invalda.
- Den preliminära budgeten är anpassad efter att vi kommer ha 2

kandidatmiddagar.
- Ska de arrangera middagen för IT18 eller IT18 och IT17?

- Känns bra att alla får lika möjligheter
- Kan dock skrämma bort de som tycker det är för mycket arbete
- Har hellre middag för enbart IT18 än att ingen vill ställa sig upp
- Vad anser förra kandidatmiddagen om att hålla flera middagar?

- Känns konstigt om förra året får bestämma vad nästa år borde
göra men kan definitivt ta med deras åsikter i frågan.

- Kan ha 2 Kandidatmiddagsarbetsgrupper eller bara många personer
- Det är svårt nog att fylla upp det ordinarie invalet

- Kan fråga sektionsmötet vad de önskar att kandidatmiddagen gör
- Beslut: Vi väljer in Kandidatmiddagsarbetsgruppen och diskussionen

gällande hur många middagar de ska arrangera bordläggs

● “Motion om att Valberedningen ska få söka förtroendeposter de ej bereder 
kandidater till” 

- Det är en rimlig motion
- Är emot att direktjustera stadgan
- Beslut: Vi är positiva till motionen men lägger till ett tilläggsyrkande för att

ta bort att-satsen som nämner “direktjustera”

● “Boka kårrestaurangen för sektionsmöte LP2” 
- Bakgrund

- För att kunna ha ett så effektivt invalsmöte som möjligt är det bättre att
hålla det i person med alternativ till att vara med på distans enligt Gustav.
Det är okej att använda kårlokaler så länge man håller sig under 50% av
maxgränsen. Z och I har löst det genom att boka kårrestaurangen under
deras möten, de uppskattade kostnaden till knappt 100kr per person. Man
måste beställa mat från Kårrestaurangen för att låna den, men det finns
ingen fast kostnad för att boka.

- Är det värt den extra kostnaden, lär gå på runt 8000-10000 att arrangera
sektionsmötet istället för 3000-4000 som i vanliga fall.

- Vi hade inte mat sektionsmötet LP4 och kommer inte ha det LP1.
- Data har sektionsmöte samtidigt som oss så vi borde boka snart om vi inte vill

riskera att de bokar Kårrestaurangen.
- Vi kan boka/begära en faktura och sedan avboka om vi inte vill gå igenom med

det.
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- FUM hölls i Kårrestaurangen på det här viset med möjligheten för personer att 
ansluta digitalt 

- Beslut: Gustav och Carl undersöker att boka Kårrestaurangen 

Äskningar:
● “Tjejkväll” (se bilaga) 

- Beslut: Äskningen godkänns
- Motivation

- Det känns som en bra äskning som kan ge tydlig studentnytta.
- Viktigt är att alla som det kan vara relevant för får information om eventet.

● “Mat till Ludum Dare(se bilaga) 
- Beslut: Äskningen godkänns med kravet att det ska vara tydligt att det är 

Vidar Magnussons arr och inte digITs 
- Motivation 

- Viktigt att informationen kommer ut till alla så att alla har en chans att
anmäla sig.

- Blir det inte kopplat till digIT om det är digIT som skickar ut det? Eller när
det är digITs logga på postern.

- Ser ut utifrån som att digIT äskar för ett arr.
- Det ska vara tydligt att Vidar Magnusson håller i arret och inte

digIT.
- Men om han arrar det så kan han väl bestämma hur det PRas

mer. Om han har hjälp från digIT kan han väl ha deras logga på
poster?

- Känns bättre med “i samarbete med digIT” istället för bara deras
logga. Ska inte kunna misstolkas som att digIT arrar.

Mötet avslutas 20:30 

_______________________ 
Förste justerare 
Carl Holmberg 

_______________________ 
Andre justerare 

Gustav Engsmyre 
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Hanna Carlsson

Hanna Carlsson

0709418985

hannacarlssoon@gmail.com

Jag hade velat ha en tjejkväll i Hubben där alla som identifierar sig som tjejer kan ses och
äta middag ihop i Hubben och utbyta erfarenheter och lära känna varandra bättre. Jag tror
detta hade givit studentnytta genom att man kan utbyta erfarenheter av hur det är att vara
tjej på IT samt få chansen att lära känna andra studenter bättre, skapa ett närverk och
motivation. Tanken är ett event i Hubben, där vi bjuder på lagad middag i form av dahl gryta,
bröd och dricka. Vi har ett anmälningsformulär eftersom det max får plats 37 i Hubben.
Maten är beräknad efter 37 personer

Doc ID: d9c4e8dc5c66cc54e1cebf9c131b9a44d29948f9



������

������� ������

������

��� ��� ������ � � � � � � � � � � � � �

�������� ������������� � � � � � �

������������������ � � � � � � � � �

�

9 Lökar, 18 vitlöksklyftor, 18 morötter, 9 msk ingefära 16+10+25+15

18 msk Rapsolja, 6 tsk spiskummin, 9 krm kanel, 9 buljongtärningar 17+20+20+14

36 dl Röda linser 100

3600 g Krossad tomat 89

3600 ml Kokosmjölk 130

6 lime 36

Bröd 50

Dricka 100

Vegansk fraiche 60

750 (avrundat)
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Vidar Magnusson

Vidar Magnusson

0722518836

cthit@vidarmagnusson.com

Den 3/10 har jag tillsammans med digIT och puffar tänkt att arrangera ett arr för gamejamen 
Ludum Dare 47. Till detta hade vi tänkt att det vore trevligt att servera lunch/brunch till de 
som deltar. Detta beräknar vi kommer kosta ca 30kr/person och på grund av corona 
restriktioner kommer deltagarantalet att begränsas till ca 35 personer. Detta gör att den totala 
kostnaden blir upp emot 1050kr men kan komma att vara lägre beroende på antalet 
deltagare.
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Mat för deltagare av arret 30kr/person

~1050kr
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