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Mötet öppnas 18:00 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Utskottsmöten - KU, NU, SU
● SU/SnX kickoff 
● Ordförandemöte
● FUM 

○ VD för kåren pratade om hur de stängt en del i ChsRAB pga Covid-19 och att det 
inte finns några problem med ekonomin i stiftelsen. 

○ Det kommer göras en revidering av Kårens Åsiktsprogram  

● PL-Möte
● OvKIT Diskussionskväll 

○ Verkar ha vart uppskattat 

Diskussioner: 
● “Sektionsmöte”

- Bakgrund 
- För två år sen hade styrIT ett extrainsatt möte för att komma igenom 

allting som inte var inval och få LP2 sektionsmötet att gå fortare.  
- Iom att vi bokar kårres och kanske inte vill sitta där till 02:00, vill vi ha ett 

möte för att beta av propositioner, osv? 
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- Vill vi ha ett extrainsatt sektionsmöte 
- Sektionsmöten är för det mesta formalia 
- Ju färre sektionsmöten desto bättre 
- Beslut: Nej om möjligt 

- Hur mycket pengar vill vi lägga på mat för sektionsmötet i kårrestaurangen? 
- Kostar 10-14k enligt original offerten. 
- Borde nog utöka vår budget för sektionsmötets mat från 20k  
- 14k är mycket för ett sektionsmöte om det går att få billigare mat. 
- Beslut: Gurr frågar om billigare alternativ 

● “P.R.I.T. vill delta på minipubrunda” 
- Bakgrund: Vi i styrIT har tidigare rekommenderat P.R.I.T. att inte delta på 

pubrunda pga smittorisk men vi gjorde det också  tydligt att det i slutändan var 
P.R.I.T.s val. 

- Vi borde vara konsekventa mellan beslut, är inte detta samma sak som 
aspmästerikalaset?  

- Om vi sa nej till Aspmästerikalaset för att inte blanda är det konstigt att 
säga ja till pub. 

- Det är inte samma sak. I fallet av kalaset var asparna deltagare, här är de 
arrangörer. 

- Gasquen är öppen för alla och KL öppnar pubrunda för alla. KL är konsekventa 
där. Borde inte vi också vara det? 

- Beslut: Ja, styrIT står bakom att P.R.IT. deltar i en minipubrunda. 
- VI uppskattar om vi får en extra utförlig riskbedömning för arret. 

Äskningar:
● “ovKIT Teambuilding”(se bilaga) 

- Beslut: Äskningen avslås 
- Motivation 

- KL beslutade tidigare idag att sektioner inte ska spendera pengar på
utlandsresor och frågan är därmed slutdisukuterad

- Men ovKIT får gärna skicka in ett förslag på en teambuilding som håller
sig inom Sveriges gränser.

Övrigt:  
● Sätta in pengar på kårkort

○ Beslut: Håll skickar ett mail och startar processen
● Saknar programrådrepresentanter MPSOF & Kandidat

○ Beslut: Portals kontaktar någon
● CORONA-lista

○ Folk hör inte av sig som vi bad dem men vi hör pga vi är aktiva
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○ Känns konstigt att be folk säga om de vart sjuka 
○ Kanske borde be andra än bara FKIT att svara 
○ Är mest relevant för FKIT då de går på majoriteten av arren 
○ Det är en pandemi så det känns inte konstigt att samla in data på folk som vart 

sjuka 
○ De som inte går på arr är det inte relevant för 
○ Känns rimligt att skicka ut den i #news, då går den ut till alla som går på arr 

■ Kan sedan pinna  den i kanalen 
○ Beslut: Putte fixar en post i #news 

● ArmIT undrar hur jobbannonser ska hanteras 
○ Lägga till en bekrivande “Topic”  #allmänt 
○ Beslut: Portals skriver något 

Mötet avslutas 19:47 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Jian Shin 
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