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Mötet öppnas 17:40

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● Möte med FRAG 

○ Tanken är att det är ett övergångsår som väljs in nu 
○ Ska fixa så att styrdokument stödjer sektionsöverskridande till nästa år 

● En dag med styrIT inför LP3 aspning 
○ Dök bara upp 4 och de hade redan varit på liknande tillfällen. 
○ Slutade med att vi spelade Among Us och hade det gött . 

● Nya har fått Gamma konto 
● Nya kassörer är inbjudna till utbildning 

Den kommande veckan: 
● En dag med styrIT - OVKIT edition
● KU7 
● Ordfmöte 
● FUM 

Diskussioner: 
● “Budget och verksamhetsplan OvKIT” 

- Bakgrund: 
- styrIT har fått frågan om hur ovKIT ska lägga upp sin budget och 

verksamhetsplan, om de ska planera utifrån ett Corona år, eller hoppas 
på att saker löser sig och planera som ett vanligt år. 
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- Diskussion: 
- styrITs prognos för Corona: 

- Vaccinationerna förväntas vara klara någon gång under 
sensommaren. 

- Troligtvis kommer det vara hårda Coronarestriktioner till 
sommaren och sedan lätta framåt mottagningen. 

- Budgeten borde vara justerad efter det. 
- Vi borde nog hjälpa dom lite extra då de har ett speciellt år att planera för. 

Men en budget är också bara en budget. Så länge de är rimliga under sitt 
år är det svårt att det blir fel och om det inte blir helt rätt är det ingen fara 
heller. 

- Beslut: Informera om hur ovKIT ska hantera budget/verksamhetsplan på En 
dag med styrIT 

● “Generell ekonomilösning” 
- Bakgrund: 

- styrIT har fått ett mail angående om vi är intresserade av en paketlösning 
för ekonomin från kåren. 

- Saker som skulle kunna förändras med en paketlösning: 
- Bank, bokföringssystem, ekonomiska struktur 

- Diskussion: 
- Varför skulle vi vilja byta? 

- Kåren kan ha standardiserad utbildning för sektioners kassörer 
och revisorer. 

- Kåren kan hjälpa smidigt om ekonomin bråkar för en sektion. 
- Kåren kan ge bättre stöd gällande ekonomi, bokföring och 

revision. 
- Om vi ska byta borde vi få något lite extra från kåren. Blir jobbigt om vi 

behöver fixa massa saker men sen arbetar som vanligt efteråt. Blir arbete 
i onödan. Saker funkar bra nu. Känner ändå att vi har en bra stuktur med 
god kontinuitet. 

- Bank ska vi ändå byta i långa loppet så det är inte ett problem. 
- Skulle vara total misär att byta från Fortnox. 

- Vi kan alltid be Kåren att byta till just Fortnox 
- Mailet är väldigt löst och något dåligt formulerat. I och med att det handlar 

om våran ekonomi så vi vill ha saker att säga om hur paketekonomin 
isåfall ska fungera. 

- Låter jätteintressant och vi är intresserade av en standardiserad lösning 
men det är jättemycket information som saknas för att man ska våga ta 
något bindande svar. 

- Beslut: Svara på enkäten i mailet och skicka ett meddelande som 
förtydligar våra tankar 
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● “Skicka ut en enkät till sektionen angående Lindholmen” 
- Bakgrund: 

- Det har börjat uppkomma diskussioner inom Kåren och Chalmers om en 
flytt från Lindholmen för bland annat IT. 

- Innan vi går vidare och diskuterar flytt från Lindholmen med kåren kan det 
vara vettigt att se var medlemmarna av sektionen ståri frågan. 

- Diskussion: 
- Det kommer ske massor med planering de kommande åren så det är då 

vi behöver stå på oss och påverka processen med fördel till IT-sektionens 
intresse. 

- Relevanta frågor 
- Till de som redan är på Lindholmen 

- Om Lindholmen påverkade deras beslut av master. 
- Om närheten till industrin på Lindholmen har positivt 

påverkat utbildningen. 
- Till de som ska välja master inom kort tid 

- Om en potentiell flytt till Lindholmen deras beslut av master 
- Vilket år de läser 
- Varför vill du va på Lindholmen/Johanneberg? 
- Vad finns/saknas där men inte på det andra stället? 

- Borde ha mer konkret information med i utskicket. Kan bli illa om den är 
enbart baserad på rykten. Vi borde nog fråga Jörgen och David mer om 
detta. 

- Beslut: Kontakta folk som har koll 
- Jörgen  
- David 

Övrigt:
● Punkter att ta upp på Ordförandemöte 

○ Vi kommer inte på några relevanta punkter att ta upp till på onsdag nästa vecka 
○ Beslut: Mötet ställs in 

Mötet avslutas 19:43 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 
Carl Holmberg 
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