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Mötet öppnas 18:04

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● KU4 
○ Rektorn var där och pratade om pandemin.  

■ Inga fler restriktioner väntas komma från högskolan i närtid 
○ Annars diskuterades aspning 

■ 4 sektioner kommer ha aspning+inval i LP2. 
■ Resten har inte bestämt sig ännu 

● Extrainsatt möte om aspning ovKIT
○ Innan mötet med ovKIT 
○ Vi föredrar att behålla aspningen i LP2 

● Möte med ovKIT 
○ ovKIT lutar mot att vilja flytta på aspningen till LP3 

Den kommande veckan: 
● PL-Möte
● Möte styrIT och ovKIT om aspningen 

○ ValleB är inbjuden 
● Inspektormöte
● SU3, NU 
● Ordförandemöte
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Diskussioner: 
● “Mail” 

- “Student är orolig för flytt till antagning.se” 
- Borde ta upp det med Niklas/Elke och därbland få information om hur det

ska gå till
- Tror inte det flesta vet att Antagning.se kommer användas

i. Har bara nämnts muntligt på ett slutet möte och i kårens
nyhetsutskick

- Beslut: Prata med PL och svara studenten därefter

- “Student vill undersöka vilken dag sektionsmötet bör ligga på, t.ex. Fredag 
för ovKIT-inval” 

- Låter som en bra sak att undersöka och studenten i fråga verkar villig att
dra i undersökningen. Vi kan bidra med stöd om nödvändigt/efterfrågat.

- Kan ju testa att ha något sektionsmöte på en fredag eller liknande.
Undersökningen blir nog mer givande om respondenterna har erfarenhet
istället för teori att basera sina svar på.

- Beslut: Eric svarar att vi är positiv till undersökningen

● “Sektionsmöte i Kårrestaurangen” 
- Känns som att vi inte kan använda oss av bokningen pga rådande restriktioner

- Men vi kan alltid hoppas
- Måste avboka senast 28 dagar innan, måndag LP2
- Kan fråga dem om ombokningsdeadlinen kan förlängas
- Beslut: Gustav mailar Kårrestaurangen om ombokningsdeadline kan förlängas
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● “ovKIT aspning” 
- Bakgrund: Mycket av ovKITs aspning är beroende av arrangemang/arbete på

plats och de känner att de inte kan genomföra en aspning på acceptabel nivå om
den är digital. ovKIT har därför uttryck en potentiell önskan att senarelägga
aspningen till efter de restriktioner vi nu har.

- Inför mötet har det tagits fram olika förslag för hur planeringen kan se ut om
ovKIT blir tvungna att ha inval i LP3. Bifogat finns ett preliminärt förslag.

- Saker som tagits i åtanke om aspningen skjuts till LP3
- Svårt med intervjuer i LP2, aspar vet inte vad de vill söka innan de större

arren.
- Om ovKIT har asp-arr i LP3 borde de vara begränsade på något vis för att

ge utrymme till de som vanligtvis har aspning LP3. T.ex. antal veckor eller
arr.

- Vi borde inte själva besluta för hur aspningen LP3 ska fungera.
Resterande LP3-kommitteer borde vara involverade. Dvs, FlashIT,
MRCIT, ArmIT, digIT.

- Den perioden som vi ger dem i LP3 är sista möjliga perioden som de kan
ha aspning. Kan inte skjuta på det i oändlighet. De måste vara redo att ha
en digital aspning eller liknande om det inte går att ha fysiskt. Borde börja
med den digitala aspningen i LP2, kräver inte så mycket tid att planera.

- Fysisk aspning är alltid att föredra så om ovKIT får möjligheten och
restriktionerna lättas borde de försöka hålla något arr som kan visa på
aspars kompetens och potential för verksamheten, exempelvis genom
sittningstävlingen.

- Inte värt att planera arr som kräver fysiskt i dagsläget. Kan bli extra arbete
i onödan. Om inget fysiskt arr kommer hållas skulle det däremot fungera
med inval i LP2.

- Beslut:
- styrITs förslag:

i. Ha en digitalaspning med inval i LP2.
ii. Baserat på att ovKIT vill skjuta på aspningen vill styrIT att ovKIT

påbörjar digital aspning i LP2 och sen om restriktionerna släpper
att fysisk aspning kan hållas. Oavsett kommer invalet ske på ett
extrainsatt sektionsmöte LP3. styrIT önskar att ovKIT inte har för
mycket arrangemang under LP3 så att alla aspar blir slutkörda.
Mer precist finner ni schemaförslag ii Bilaga 1.

- Meddela ovKIT att uppföljningsmöte om aspningen främst är en workshop
än en info-dump från oss, samt vilka punkter vi hade tänkt prata om.

- Skriv ihop ett meddelande till ovKIT, ett till MRCIT och ett till alla som har
aspning LP3 bifogat puttes schemaförslag.

- Skapa en slackgrupp för att kunna diskutera hur aspingen utvecklar sig

Doc ID:  2e90366b3b207cb1ad3908d34c4df f17ab275315



Övrigt:  
● Skriva till ArmIT om deras fysiska DatE-IT arrangemang

○ De har redan ställt in CV-foto
○ Beslut: Gustav skickar att de inte kan ha lounge i hubben.

● Corona-arr, hämta upp saker på campus för att köra på distans
○ Kan man ha en upphämtning av saker?
○ KU och SU hade liknande med mat i kårhuset
○ Kanske borde fråga KL
○ Beslut: Jian mailar vår kårkontakt

Mötet avslutas 20:37 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 
Carl Holmberg 
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