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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

● William Albertsson

Mötets sekreterare

● Tobias Karlsson

Justerare

Josefine Nord
David Möller

Mötet öppnas 20:07

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Cecip har flyttat ut
● Möte med New Lead angående Ledarskapsutbildning

Diskussioner:
● “Coronautskick och formulär”

- Bakgrund:
- 1 juli kom nytt besked om Corona som skickades vidare till FKIT, men

innehållet går lite emot vad StyrIT sagt tidigare. Detta gäller framförallt om
man ska rapportera smitta till StyrIT, som vi sen skickar vidare till kåren.

- Vill vi fortsätta med ett smittformulär tills oss?
- Diskussion:

- Har formuläret något värde för oss?
- Om vi inte har det kan det bli lite konstigt ifall kåren kommer och

säger att vi har smittspridning som vi inte vet om
- Det användes inte så mycket förra året
- Förhoppningsvis behöver vi inte använda det men om vi behöver

det är det bra att ha
- styrIT’20 rekommenderade att vi skickar ut ett mail för att

förtydliga
- Beslut:
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- Vi har kvar formuläret och skickar ut mail till fkit för förtydligande

● “Coronabegränsningar i Hubben”
- Bakgrund:

- Tidigare har det funnits en del begränsningar i Hubben i form av
maxantal/bord och totalt max 50% av lokalen(37). Det kan tänkas skilja
“till vardags” och under arrangemang, samt bero på vilken typ av
arrangemang det är. Detta kan tänkas delegeras till P.R.I.T. då det är en
lokalfråga. Är det vårt eller P.R.I.Ts ansvar?

- Diskussion:
- Borde vi ha en begränsning?

- Bra att ha
- Nästa restriktionsuppdatering som är relevant kommer 1a

september
- Sektionens åldersgrupp är den gruppen som inte fått så mycket

sprutor
- Samma begränsning oavsett arr/inte/område

- mindre missförstånd och sura miner
- Nice att få in mycket folk men dumt att chansa
- Bara vid arrangemang som någon är ansvarig

- Prata med FKIT om att föregå med gott exempel, lämna
om det är trångt

- styrITs eller P.R.I.T.s ansvar?
- Kan ta det tillsammans på ett möte

- Beslut:
- Vi bestämmer tid för möte med P.R.I.T.

● “Ledarskapsutbildning”
- Bakgrund:

- Vi hade ett möte i måndags med New Lead. Vill sälja en
ledarskapsutbildning som är mer riktad till kommittéer.

- Diskussion:
- Är vi intresserade?

- Fråga kommittéer om det finns efterfrågan
- Behöver vi en budget för att kunna lägga ut 30.000?

- Brukar vara 45k i budget för utbildningar
- Viktigt att t.ex. jämställdhetsutbildningar är kvar

- Beslut:

- Vi skapar ett intresseformulär för KIT

Mötet avslutas 21:13
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_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
Andre justerare

David Mölle
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