
Mötesprotokoll styrIT 21/22
Tid och datum: 18:00 2022-01-04

Närvarande

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

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Viktor Fredholm
Albert Lund

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Nytt år

Den kommande veckan:
● Tentavecka

Diskussioner:
● “Välja in talman på ett år”

- Bakgrund:
- Några av oss tycker det känns lättare att ha talman inval på ett år, och i

så fall i LP2. Sektionsmötet borde bli effektivare om man har samma
talman längre, och genom att överlappa med styrIT får man lite inbyggd
levande kontinuitet. Om det verkar intressant kan vi kolla vidare och
skriva en proposition.

- Diskussion:
- Vi hade fortfarande behöva välja in en ny nu i LP4 så

propositionen/motionen kan vänta till LP1 nästa läsår
- Det är oklart varför en talman bara sitter i ett halvår

- Skulle kunna kolla på hur andra sektioner gör?
- Vi är positiva till idén. Men ett sektionsmötespresidium låter som

en bättre idé så vi kollar på det först
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- Sektionsmötespresidium
- Typ en arbetsgrupp/kommitté som löser allt som har med

sektionsmötet att göra
- Mindre arbetsbörda för styrIT och då kan de fokusera på andra

mål
- Kan bli jobbigt ifall det inte går att hitta folk
- Kanske inval i LP4 så att gamla styrIT söka
- Några andra sektioner har det. Borde kolla mer på hur det

fungerar där
- Kanske fråga gamla styrIT och vår kårkontakt om tankar

- Beslut: Vi går vidare med idén kring ett sektionsmötespresidium

● “Nekade stadgeändringar”
- Bakgrund:

- Sektionens stadgeändringar om att sektionsmötet ska delges beslut
styrelsen tar i mötets frånvaro har nekats av Kårstyrelsen. Motivering till
detta är att de anser att beslut ska fastställas av sektionsmötet, inte bara
delges.

- Diskussion:
- Håller vi med Kårstyrelsen om det?

- Känns lite som att de nekar stadgan som den är och inte bara
ändringarna

- Vi är okej med att ändra från delges till fastställas av
- Frågor som en framtida proposition borde svara på:

- Är det bara att byta ut ordet?
- Om styrIT tar ett beslut, gäller det från och med att sektionsmötet

har godkänt det eller från och med att styrIT godkänt det?
- Om sektionsmötet väljer att inte fastställa ett beslut, hur hanterar

man det?
- Beslut: Vi lägger en ny proposition till LP3 sektionsmötet som svarar på

oklarheter

Övrigt:
● Vi borde köpa ett styrIT-vitahuset dit alla styrIT flyttar

Mötet avslutas 19:31

Doc ID: 179b0b3ac73e9814f3eca68562a060f77d0ef28b



_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Albert Lund
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