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Mötet öppnas 18:04

Vad har hänt sedan förra mötet?
● OvKIT-aspning startat
● Ekonomiutbildning med firmatecknare och revisorer
● KU

Den kommande veckan:
● PL-möte

Diskussioner:
● “Aspaffischer”

- Bakgrund:
- Ovkits aspaffisher som sitter i Hubben visar upp en del alkohol, vilket

tidigare har varit ganska reglerat.
- Vad är vår syn på aspaffisher?
- Vill vi göra någonting åt aspaffisherna?

- Diskussion:
- Vissa andra sektioner har det jättestrikt
- Det är skillnad på alkohol och alkohol. Inte så kul om det är folk som är

däckade på bilderna eller om det är megakrök
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- Om syftet med bilden är “här är det krök” så är det dåligt
- Borde flytta det som är alkohol för alkoholen eller där alkoholen är i fokus
- Inte kul om någon tror att man måste dricka alkohol för att sitta i en

kommitté och kanske inte aspar pga det
- Lite fult att de sitter uppe i studielokalen. Blir dräggigare
- Kan visa att det är fel när de tas ner
- Kan flytta in dem i frum istället

- Beslut: Vi ber ovkit att flytta  aspaffischerna som har alkohol i fokus

● “frITid teambuilding utökad budget”
- Bakgrund:

- frITid önskar att lägga 375kr/person på ett teambuilding tillfälle, och
behöver för det vårt godkännande. Motivering:

- Vi skulle vilja köra Prision Island och sedan äta något tillsammans efter.
Vi ser att det kommer bli problem denna läsperioden att få ihop fler
teambuilding tillfällen än ett pga aspning och andra tilltaganden så som
exjobs proposal m.m. Vi känner också att det är nu (egentligen LP1, men
det blev inte så) som det är som viktigast att teambuilda och vill därför
köra ordentligt nu.

- Godkänner vi den utökade teambuilding?
- Diskussion:

- Är ganska mycket pengar
- Tidigare hade ett frITid fått godkänt 50% extra på Prison Island
- Finns en gräns för att man ska ha fler än få teambuildingstillfällen
- Om de bara hunnit ett tillfälle hittills så kanske de inte hinner
- Prison Island är bra teambuilding
- Utan maten så kanske de tar det en annan dag
- De har ett halvår kvar. Borde gå att hitta fler men kanske inte är så

fördelaktigt att ha teambuilding så sent
- Röstning

- Sänka eller inte
- Sänka till 275

- 6 röster
- Inte

- 1 röst
- Godkänna eller neka

- Godkänna
- 7 röster

- Neka
- 0 röster

- Beslut: Vi godkänner 275kr/person
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● “Könsfördelning (frITid-)arr”
- Bakgrund:

- På ordförandemötet lyfte frITid att de har en ganska dålig könsfördelning,
med förhållandevis mycket fler killar än tjejer. Det togs även upp att detta
kan vara en trend på hela sektionen.

- Detta är en fråga som starks kopplas till vår verksamhetsplan.
- Är detta en fråga vi vill jobba med, och i så fall hur?

- Diskussion:
- Det hade varit bra om det finns statestik på det. Skulle kunna ha med det

anmälan
- Gjordes en jämnlikhetsenkät för ett tag sedan och vi tror EqualIT håller på

att arbeta med en nu. Kanske kan fråga om de kan ha med frågor
angående inkludering

- Kan finnas andra aspekter som vi inte tänker på angående inkludering
- Ett bra första steg är att prata med EqualIT

- Beslut: Vi jobbar vidare med det och tar det vidare till EqualIT

● “GDPR Utbildningen och Mallar”
- Bakgrund:

- Från ordförande-mötet fick vi lite feedback på att GDPR utbildningen och
mall kan förbättras. Framförallt två punkter:
1. Mallarna som finns är otillräckliga
2. Utbildningen glöms bort, och är ev. lite innehållslös

- Vill någon kolla över mallarna?
- Vill vi se över utbildningen inför nästa inval? Vem/Vilka?

- Diskussion:
- Skulle kunna erbjuda folk att gå den varje gång den hålls
- PRa gdpr.chalmers.it bättre
- Mallen som finns är utdaterad. Står väldigt mycket och grejer står fel
- Skulle kunna sätta oss ner när kommitéer går av och se till att det inte

finns någon data kvar som inte ska det
- Beslut: Vi ser över utbildningen och uppdaterar mallar

Mötet avslutas 19:59

_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare
Josefine Nord
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