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Mötet öppnas 18:00 

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● Sektionsmöte 
● KU 
● SU 
● GDPR och Eliasson 
● FUM 
● PL möte 

Den kommande veckan: 
● Julledigt! 
● Julafton! 
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Diskussioner: 
● “Ha en WS med ArmIT, digIT och FlashIT innan aspning” 

- Bakgrund: 
- Likt vad vi gör med OvkIT kan det kanske vara nice att ha en lite kortare 

WS med de som har inval i LP3 
- Diskussion: 

- I och med att det är på distans kan vi inte ge ut mat. 
- Kommer behöva se över frågorna från tillfället med ovKIT, alkoholfrågor 

är t.ex. inte lika applicerbara. 
- ovKIT uppskattade sitt tillfälle så det uppskattas förhoppningsvis av 

LP3-gänget också. 
- Hjälper det om de redan har påbörjat aspningen? 

- Det är fördelaktigt om de har börjat fundera internt och om 
aspningen har börjat har de definitivt börjar fundera. 

- Beslut: Skicka en doodle med några dagar i LP1 

● “Överlämning ovKIT” 
- Bakgrund:

- Överlämningar inom ovKIT kan se ut som följande, man träffas och gör
saker under en dag, sover över tillsammans och sen städar och drar sig
hemåt. De två åren(de gamla och de nypåstigna) brukar ses och hänga
senare under dagen och blir då upp emot 16 pers på en mindre yta.
ovKIT brukar även ta hjälp av andra pateter under dagen.

- Nyligen stramades restriktionerna åt gällande Corona och FHM har
rekommenderat att inomhus endast träffa de som ingår i ditt hushåll eller
nära vänner och utomhus inte träffas i sällskap större än 8 personer.

- Kåren har tidigare gått ut med att ens kommitte kan ses som familj då
många studenter har flyttat hemifrån och bor ensamma.

- En ovKIT kommitte vill ha överlämning nu i mellandagarna men känner
sig osäkra hur de ska göra gällande Corona och söker därför ett möte.

- Diskussion:
- Kan vi säga att kommitteer inte får spendera sektionens pengar om de

bryter mot restriktionerna(mer än 8 per deltar)
- De kan alltid skjuta på den fysiska överlämningen, budgetposten

finns kvar. Andra sektioner har valt att inte ha fysiska överlömingar
nu.

- Känns svårt att säga att de inte får träffas och använda sektionens pengar
när de finns massa folk i hubben och på andra liknande ställen runtom
campus.

- Vårt arbete är att skydda sektionen och våra medlemmar. Så vi borde
kanske säga att de som kommitte inte får göra sådana grejer.
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- Känns okej att träffas inom en kommittee men inte om det är 
kommitteeöverskridande. Träffar mellan åren är essentiellt 
kommitteeöverskridande. 

- FHM har sagt idag att om något kan göras över distans så ska det göras 
över distans. Det gäller även detta. 

- Tre olika förslag: 
1. Inga fysiska saker alls för sektionens pengar (t.ex. ingen fysisk 

intern teambuilding, man ska enligt fhm hålla sig till sitt hushåll 
eller 1-2 nära vänner)  

2. Enda fysiska träffar som är okej är inom kommittéerna av året de 
sitter (fhm's 8-personer gräns hålls, samt att det troligtvis innebär 
att de håller sig till "nära vänner") 

3. Fysiska träffar är okej sålänge 8-personer gränsen hålls. (öppna 
fysiska arr är dock fortfarande förbjudna) 

- Röstning om dessa: 
1. Carl, Johannes, Theodor (3 röster) 
2. Carolina, Jian, Eric, Gustav (4 röster) 
3. - 

- Beslut:  
- Skickar ett meddelande relaterat till alternativ 2 till ovKIT 
- Hitta ett datum för mötet 

Mötet avslutas 20:12 

_______________________ 
Förste justerare 

Theodor Angergård 

_______________________ 
Andre justerare 

Johannes Gustavsson 
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