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Mötet öppnas 17:40 

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● En dag med OvKIT 

○ Verkar uppskattats av de som gick och vi fick bra betyg och relevant feedback på 
utvärderingen. 

● KU7 
○ Elektro och Data har en aspningsmodul 
○ Från Kåren är det nu okej att vara 8 personer på ett utomhus 

idrottsarrangemang, med de arrangerande inkluderade. 
○ Högskolan har varit rätt dåliga med kommunikation om Corona. 
○ Pro-Rektor (vice VD för Chalmers) slutade och det ska finnas en ny till februari. 
○ Pratade med David om CETAC 

■ Verkar som att ingen vill ta ansvar för dem.. 
■ De verkar har någon skyddsängel högt upp i Chalmers. 

● NU 
○ Rimliga diskussioner 
○ Det är okej att ha hämta-upp-kit inför event 
○ KFKB hade problem med orimliga lärare 

● PL möte 
○ Nya kurser för kandidaten :O 

● FUM 
○ Mycket diskussion om stadgeändring angående hur röstning till FUMvalet ska 

fungera för att göra valet huvudsakligen digitalt även utan Corona. 
○ Dubbelt sektionsmedlemskap ska undersökas av KL 
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● Kassör och firmatecknare utbildning 
○ Pratade om revision, skatteregler, vem som har ansvar 

● NollKIT möte 
○ Satsa på att restriktioner släpper till mottagningen. 
○ Sen ser vi hur det går. 

Den kommande veckan:
● SU5 

Diskussioner:
● “EDIT läromiljöer” 

- Bakgrund:
- styrIT fick ett mail för några dagar sen angående studiemiljöer i EDIT

huset och hur det finns planer på hur våning 3 kan möbleras om så att det
finns fler studieplatser. Det finns även en tanke på att bygga en
“studiekoja” i EDIT foajen. (Se bilaga)

- Diskussion:
- Hehe, vi verkar vara sist i diskussionen av alla som har fått mailet. Har

redan sagt väldigt mycket bra saker. Dock fick vi det för typ tre dagar
sedan.

- Alternativ 2 ser bäst ut.
- Känns viktigt med draperi eller någon avskärmning då det är mycket ljud

från alla i linsen, speciellt under lunchen.
- Beslut: Svara på mailet med våra tankar

● “Flytta LP4 sektionsmöte” 
- Bakgrund:

- Torsdag LV6 under LP4 ligger på Kristi Himmelsfärdsdag
- Diskussion:

- Vill vi byta vecka eller dag?
- Onsdagen krockar med FUM.
- Tisdagen hade funkat bra.

- Kan vara bra att informera valberedningen.
- Beslut:

- Uppdaterar FKIT-kalendern
- Informera sektionen
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● “Avstämning kring DatE-IT” 
- Diskussion:

- Vi ska välja in 3 personer till Date-IT t.o.m någon månad efter LP3
sektionsmöte. Ska vi låta ArmIT lösa det eller ska vi leta själva?

- ArmIT informerar ju om DatE-IT på sin aspning och lär väl tagga
folk till att söka, så det bör ju lösa sig självt likt ett vanligt år. När
folk är invalda till ArmIT kan man ju höra om de vill söka.

- ArmIT behöver informeras om att invals-processen har förändrats
från tidigare år, och vi kan passa på att fråga om de är
intresserade av att sitta i nästa DatE-IT.

- Kommer vara ett möte kommande veckan om Date-IT. Finns det något vi
vill ta upp gällande kontraktet?

- Det ska vara ett långsiktigt kontrakt men det skrivs år till år. Det
känns fel.

- Vem som äger varumärket Date-IT
- Allt ligger på Elektro just nu och om de ville gå till ZMART

istället så skulle de ta med sig Date-IT så som saker ser ut
just nu.

- Pengafördelningsmodellen
- Känns fel att en sektion kan tappa 300000kr om de har

problem att hitta 3 personer som är intresserade av
Date-IT.

- Borde snarare bero på hur många medlemmar som ens
sektion har att bidra till mässan med. Företagen finns trots
allt bara där för de studenter som vill ha jobb eller liknande.

- Beslut:
- Informera ArmIT
- Delta på mötet och förmedla våra tankar

● “digIT och AWS” 
- Diskussion:

- digIT undrar om de kan lägga AWS på deras inventarie-budgetpost.
- De har inga mer passade budgetposter men man skulle kunna

skapa något mer passande som “Digitala resurser” eller liknande.
- Funkar lika gärna att lägga på inventarier om de vill däremot.
- Känns enklare och mer rätt att de lägger det på sig själva istället

för att de äskar för det.
- På AWS kostar det kontinuerligt pengar så det borde finnas en gräns på

hur mycket de har tänkt sig lägga. Om de ändå bara ska testa hur AWS
funkar får de ett slut på testperioden på det viset.
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- Hade vart nice att få veta vad de vill testa, hur det gick och vad de 
har för framtidstankar. Det skulle kunna bli en stor förändring i hur 
digIT arbetar om något. 

- De får höra av sig om de vill överskrida maxbeloppet på 1500. 
- Beslut: 

- Lägg AWS på deras inventarie-budgetpost 
- Be dem skicka en avrapportering om hur det gick och vad de tror om 

framtiden och planer framöver 

Övrigt:
● Putte om 8-pers arr & hämta ut kit 

○ Verkar ha gått ut lite otydligt genom olika medium, hade vart trevligt med ett 
förtydligande. 

○ Vi kan fråga Greta(Kårkontakt) 
○ Beslut: 

■ Frågar Greta vad som gäller 
■ Fråga på SU på måndag 

Mötet avslutas 19:43 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Jian Shin 
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