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Mötet öppnas 18:00 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

●

Den kommande veckan: 
● KU5 
● Bolagstämma

Diskussioner: 
●
● “Arbetsgrupp för Date-IT”

- Vi behöver utse en arbetsgrupp som kan arbeta med FRAG i att utforma ett 
framtida ArmIT.  

- Vi behöver också redogöra för vad vi vill förändra och vad för ställning 
arbetsgruppen skulle kunna ha. 

- Några av våra åsikter/tankar: 
- Kontraktet borde göras om, fördelningen av pengar är orimlig. Borde 

snarare bero på sektionernas medlemmar. 
- Flytta ansvar från Elektro, t.ex. Budgeten. 
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- Måste nog lägga till en “Sektionsöverskridande kommittéer” i stadgan för 
Date-IT. Vi kräver i nuläget att en kommitté måste ha ordf och kassör från 
IT. 

- Förslag på arbetsgruppens syfte:  
- Arbetsgruppen ska i samråd med styrIT utvärdera det förslag som lagts 

från framtids arbetsgruppen från data gällande Date-IT och ta fram mål 
från ITs sida med omstruktureringen. 

- Arbetsgruppen ska tillsammans med framtids gruppen ta fram ett utförligt 
förslag och presentera det för styrelsen. 

- De ska i samråd med styrIT se över och ta fram relevanta ändringar i 
styrdokument och stadga för att stödja det nya Date-IT. 

- Det är en väldigt tajt tidsplan vi måste följa om saker ska gå ihop. Borde prata 
med FRAG om det. 

- Beslut:  
- Kontakta intressenter som de vill delta i arbetet 
- Kontakta FRAG om tidsplanen för Date.IT 
- Informera om omstruktureringen under kommande sektionsmöte 

● “Köpa filtar och kuddar till The Cloud” 
- Bakgrund: Har kommit en önskan om att skaffa flitar och kuddar för att göra det 

mysigare i The Cloud. 
- Diskussion: 

- 3 Filtar och kuddar borde var lagom mycket. 
- Finns skåp/hylla att lägga undan dom i när de inte är i soffan. 
- Borde fixa nya lås också 

- Beslut: Kontatar CloudLordz om att införskaffa 
- Filtar 
- Kuddar 
- lås 

Mötet avslutas 19:40 

_______________________ 
Förste justerare 

Johannes Gustavsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Jian Shin 
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