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Närvarande
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● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Josefine Nord
Albert Lund

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Ny läsperiod!
● DateIT-möte

Den kommande veckan:
● PL-möte
● KU

Diskussioner:
● “Smittoanmälan”

- Bakgrund:
- Coronaläget har förändrats, och deltagarlistor ska tas in. Bekräftat smitta

ska anmälas till kåren och skolan. Vill vi be sektionen anmäla smitta till
oss som gjorts tidigare?

- Diskussion:
- Kan vara bra att veta att om alla är sjuka men mycket jobb för oss att

anmäla de anmälda till högskolan och kåren. Skapar kanske en lägre
tröskel för att anmäla dock

- Lätt för folk att glömma av hela grejen och sluta anmäla till oss
- Skulle kunna avlasta arrangören men då läggs det på oss och det är

jobbigt
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- Vi skapar inget formulär
- Beslut: Vi skriver PR för kårens, arrangörers och högskolans anmälningar

● “DatE-IT och Elektro”
- Bakgrund:

- Vi fick inget gehör på vår åsikt om att Elektro kanske inte passar på
DatE-IT, och en del motargument som vi inte lyft.

- Diskussion:
- Motargumenten vi fick höra:

- Det finns mycket överlapp mellan D och E, åt båda hållen
- I princip alla företag som vill ha E vill också ha D och IT, så det

skadar inte oss så mycket
- E vill i framtiden integrera Elektrodagarna i DatE-IT
- Data trodde att vi kortsiktigt skulle förlora mycket pengar

- Går vi vidare med detta, och i så fall hur?
- Svårt att gå vidare när de inte håller med oss
- Kräver mycket arbete från oss om vi vill driva det vidare
- Borde se till att det går att ändra i framtiden
- Kanske skriva in något kring lämna och lägga till nya sektioner så

att det går
- Beslut: Vi driver inte vidare frågan

● “DatE-IT styrelse”
- Bakgrund:

- På onsdag nästa vecka är tanken att tillsätta den första DatE-IT styrelsen.
Till det ska vi välja en representant från styrelsen.

- 3 övriga ledamöter ska tillsättas gemensamt mellan alla sektioner, vill vi
söka intressenter? Hur?

- Diskussion:
- Najs att ha någon från varje sektion
- Vi headhuntar några som vi tror kan vara intresserade

Övrigt:
● “Linalgen för 1orna är i en fullproppad hc3, och det finns inga hybridalternativ”

○ snIT drar i det

Mötet avslutas 19:46
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_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
Andre justerare

Albert Lund
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