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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● 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

Viktor Fredholm
Jacob Thorselius Pedersen

Mötet öppnas 18:15

Vad har hänt sedan förra mötet?
● KU
● DatE-IT möte
● Kassörsutbildning med OvKIT
● PL-möte

Den kommande veckan:
● PL-möte
● FUM
● DateIT-möte

Diskussioner:
● “Fyllnadsval P.R.I.T.”

- Bakgrund:
- P.R.I.T. vill fyllnadsvälja Tantan, och valberedningen har gett ok.
- Vill vi fyllnadsvälja Jonathan "Tantan" Edenlund till P.R.I.T. '22?

- Beslut: Jonathan "Tantan" Edenlund väljs in i P.R.I.T.22
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● “Sektionsmedlemsansökan Leo Carlsson”
- Bakgrund:

- Leo “kaffe” Carlsson vill bli sektionsmedlem för att kunna gå på
sektionens arrangemang.

- Godkänner vi ansökan?
- Beslut: Vi godkänner att Leo Carlsson blir sektionsmedlem

● “Godkänna DatE-IT styrelse”
- Bakgrund:

- Igår(onsdag) hade vi ett möte med/om DatE-IT med mål att tillsätta
styrelse.

- Förslaget på styrelse är Jesper Stenson, Daniel Willim och Joakim “Jaok”
Ohlsson.

- Detta ska tas upp på alla sektioners respektive styrelsemöten.
- Kan vi godkänna förslaget som DatE-IT’s styrelse?

- Diskussion:
- Tankar

- Det är lite osnyggt att en av styrelseledamöterna även sitter i
datas sektionsstyrelse vilket i praktiken ger dem två
representanter, men det kommer förhoppningsvis inte påverka
verksamheten negativt. Utöver det finns det även en risk för att
risken blir homogen eftersom några känner varandra sen tidigare,
men även det kommer förhoppningsvis inte påverka
verksamheten negativt.

- Beslut: Vi godkänner förslaget

Övrigt:
● “DatE-IT styrdokument”

○ DatE-IT styrelsen godkänner budgeten för både kommittén och styrelsen, vilket
är lite skevt. Föreslog att specificera hur mycket styrelsen får lägga på sin egen
verksamhet, men de andra sektionerna höll inte med.

○ Sektionsstyrelsemöten kan misstroendeförklara DatE-IT styrelsen om den
missköter sig. Minst två av tre möten ska vara överens för att det ska ske.

○ Styrelseledamoter sitter i två år men några byts ut på jämna år och några på
udda för att skapa levande kontinuitet.

○ Om stora beslut tas så ska det hunnits gå igenom på alla sektioners
sektionsmöten.

○ Styrdokumenten ska godkännas på samtliga sektionsmöten.

Mötet avslutas 19:51
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_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Jacob Thorselius Pedersen
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