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Mötet öppnas 10:00 

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● KU5 
● Bolagsstämma 

Den kommande veckan:
● Möte med revisorer 

Diskussioner: 
● “Vikarierande MPA MPSOF” 

- Bakgrund: 
- Vi har fått ett mail från Jörgen om vikarierande MPA för MPSOF, nya 

förslaget är Philipp Leitner, han ska vara tillförordnande under ett halvår 
isåfall. Från Februari 2021 till och med Augusti. Niklas stödjer detta men 
undrar också vad vi har får åsikt i frågan. 

- Diskussion: 
- Vet inte så mycket om honom. 
- Han var rimlig när han var examinator i Systematiskt Datahantering. 
- Om Niklas tycker han är rimlig ser vi ingen anledning att ställa oss mot 

det. 
- Beslut: Han verkar rimlig 
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● “Kolla på att likt Data skapa en framtidsgrupp, som kan ge styrelsen förslag” 
- Bakgrund:

- Data skapade i år en arbetsgrupp som heter FRAG (Framtidsgruppen)
som har som ansvar att lägga fram ideér till deras styrelse för framtiden,
och jobba mer strategiskt.

- Diskussion:
- Hade vart trevligt att ha några som har fokus på långsiktiga projekt.
- Hade vart rimligt att de sitter t.ex. LP3 till LP3 så att de överlappar med

styrelsen och kan då föra vidare information och process mellan åren.
- De borde väljas i av styrelsen. Känns bökigt med ett till inval på

sektionsmötet.
- Vilka skulle framtidsgruppen högst troligt bestå av?

- De som vill påverka sektionen positivt.
- Gamla styrIT och folk som bryr sig mycket.

- Beslut:
- Lägg till i projektlistan
- Skissa på proposition,

Mötet avslutas 11:54 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Jian Shin 
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