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● Ordförande: Gustav Engsmyre 
● Vice ordförande: Jian Shin
● Kassör: Carl Holmberg 
● SAMO: Carolina Larsson
● Sekreterare: Eric Carlsson 
● Ledamot: Theodor Angergård
● Ledamot: Johannes 

Gustavsson

Övriga mötesdeltagare
- 

 
Mötets ordförande

Gustav Engsmyre 

Mötets sekreterare  

Eric Carlsson
 
Justerare

Carl Holmberg 
Theodor Angergård
 

Mötet öppnas 10:10 

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● PL möte 
● styrIT & ovKIT möte om aspning 

○ Ska ha digital aspning och sen får vi se 
● Inspekormöte 
● SU, NU 
● Ordförandemöte 

Den kommande veckan: 
● TSSW 
● Bolagsstämmautbildning 
● FUM3 
● Programråd 
● Kassörkväll 
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Diskussioner: 
● “Sektionsmöte” 

- Bakgrund:Har kommit frågor om när sektionsmötet kommer vara? 
- Om vi kan ha det fysiskt, Måndag LV6, annars Torsdag LV6. 
- Även om restriktioner mirakulöst lättar så känns det oansvarsfullt att samla runt 

100 personer på samma plats. 
- Beslut: 

- Gustav kontaktar KårRestaurangen om att avboka 
- Eric kontaktar ovKIT och ValleB och uppdaterar dem  

● “NollKIT vill köpa en GoPro” 
- Kostar 4,400kr 
- De planerar använda den primärt för att streama. Även ett köp som deras barn 

kan använda.
- Finns bättre och billigare kameror om deras primära användning är streaming. 
- NollKIT köpte en GoPro 2018, vad hände med den? 
- Känns som att de köper saker för kommande året, är det inte bättre att chilla med 

inköpet och tipsa NollKIT’21 om GoPro/kamera och då budgetera för en GoPro? 
- Beslut: Meddela NollKIT följande

- Fråga om deras gamla GoPro 
- Vi ser ingen anledning till att ni behöver specifikt en GoPro. Ser 

hellre att ni skaffar en streamingkamera eller liknande från de ni sa 
att ni skulle ha den för. 

- Om ni ska köpa den för nästa mottagning ser vi hellre att NollKIT’21 
har en utökad budget för inköpet och att de köper in den.  

● “Besök från Datas Framtidsgrupp” 
- Data har tillsatt en framtidsgrupp som ska arbeta med långsiktiga frågor. Deras 

nuvarande mål är att omstrukturera Date-IT. 
- Problem med nuvarande struktur:  

- Många personer för mängden arbete. 
- ARM kommitteer har fortfarande vanlig verksamhet och Date-IT får inte 

det fokus den hade kunnat behöva. 
- Oklart vems styrdokument Date-IT går under 

- Plan: 
- Date-IT kommer vara en inter-sektionskommitte med syftet att arrangera 

Date-IT samt ha egna styrdokument.  
- Det kommer finnas 9 platser i Date-IT, 2 för varje sektion. Dessa personer 

väljs av varje sektions sektionsmöte LP3 och nomineras av valberdning. 
De nomineras inte till poster utan det löser de invalda internt när alla är 
invalda.  

- Nästa Date-IT ska arrangeras av detta nya Date-IT. 
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- Det finns en mer detaljerad plan, kommer ut nästa vecka. 
- Finns möjlighet för andra intresserade att bli en del av omstrukturering. 
- Hade vart nice med någon från IT med i arbetet. Gärna någon med erfarenhet 

inom Arbetsmarknadsgrupper. 
- Beslut: Johannes letar folk 

Övrigt:  
● Flashit vill ha utrymme, har vi åsikter?

○ Hade varit bra med ett kassaskåp för kameran
○ Beslut: Eric svarar köp eller äska för ett kassaskåp

Mötet avslutas 12:00 

_______________________ 
Förste justerare 
Carl Holmberg 

_______________________ 
Andre justerare 

Theodor Angergård 
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