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Vad har hänt sedan förra mötet?
● Ordförandemöte
● Digital utbildning
● SAMO har gjort mycket
● Sektionsmötesgrejer

Den kommande veckan:
● Tentavecka
● Bankbesök

Diskussioner:
● “Mer tid för nästa sektionsmöte”

- Bakgrund:
- Efter de senaste två sektionsmötena har vi sagt att vi borde ändra något

för att de inte ska hålla på till 03. De två stora förslagen som lyfts är att ha
det över två dagar och att ta en helgdag och då kunna börja tidigare. En
sådan ändring hade varit bra att besluta om och meddela sektionen i god
tid, så aspning och annat kan planeras därefter.

- Förslag för dagar är torsdag+fredag alternativ söndag, beroende på vilken
väg vi väljer.
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- Hur vill vi hålla nästa sektionsmöte?
- Diskussion:

- Jobbigt för styrIT att ha det på två dagar. Måste göra många saker två
gånger

- Både för- och nackdel att ha det på två dagar
- Folk kan gå på det de är intresserade av
- Folk kommer inte på allt och om det blir för få är inte mötet giltigt
- Kan bli dåliga diskussioner att ha det på en dag då alla sitter inne i

samma sal länge
- Skulle kunna ha lite formalia under en lunch och återta det på kvällen
- När det har varit väldigt många inval och motioner så har de delat upp det

i två helt separata möten
- Röstning

- Dela upp det på två kvällar
- 1

- Ha det på en helgdag
- 5

- Blir lite annorlunda deadlines men det är inte så svårt för folk att räkna ut
- Beslut: Vi har sektionsmötet på söndagen 2022-05-15

● “DrawIT stadgeändring”
- Bakgrund:

- DrawIT har ändrat sina stadgar, där de tagit bort en mening som las till på
förra mötet. Meningen ansågs inte tillföra någon information och vara
onödig.

- Godkänner vi stadgeändringen?
- Diskussion:

- Ja
- Beslut: Vi godkänner ändringen

● “Lunchföreläsningar för 1orna”
- Bakgrund:

- På programledningsmötet lyftes föreläsningarna som tidigare år hållits för
1orna om vad man kan göra som IT/data efter kandidaten och hela
programmet. styrIT har fått höra från studenter att de var uppskattade,
och att det är tråkigt att de försvunnit. Programledningen håller med. De
vill lyfta det vidare, och föreslog att vi gjorde detsamma för att öka
chansen att de återkommer. Roger Johansson nämndes som en person
att kontakta om detta.

- Vill vi skicka en önskan om dessa till honom?
- Diskussion:

- Roger Johansson är viceprefekt på grundutbildningen för CSE
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- Beslut: Vi skickar ett mejl till Roger Johansson samt två
institutionsrådsrepresentanter

● “Stänga Hubben för pubrunda”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. önskar stänga Hubben för pubrunda från 13.00 24/3(torsdag LV1).
- Godkänner vi detta?

- Diskussion:
- P.R.I.T. brukar stänga hela Hubben
- Skulle godkänna med villkoret att de inte stänger studierummet förrän

t.ex. 15
- Beslut: Vi godkänner men uppmuntrar att de inte stänger studierummet

förrän 15.00

● “Subventionering jubileumsmiddag”
- Bakgrund:

- Jubileumsmiddagen har bett om subventionering på 500kr/student * 110
studenter. Det blir totalt 55 000kr.

- Hur ligger vi till med subventioneringar hittills?
- Vill vi godkänna utöka arrangemangskostnaden?

- Diskussion:
- Vi har hittills godkänt totalt 51400 kr
- Efter diskussion med jubileumsmiddagsgruppen så verkar det inte som att

priset inte kommer priset inte för studenter inte påverkas. De 55000 hade
istället varit för att de skulle hålla sig till budgeten bättre

- Vi har redan godkänt att de får gå back 60000 kr utöver budgeten
- Beslut: Vi nekar förfrågan

● “MRCIT Budget”
- Bakgrund:

- MRCIT’s budget godkändes inte på sektionsmötet då kassör inte var där
för att presentera. Budgeten borde godkännas någon gång. Förslag på
lösning som dykt upp är att vi har ett möte med dom och godkänner
budgeten, eller att vi väntar tills nästa sektionsmöte. Då de inte förväntas
ha någon större verksamhet innan sektionsmötet borde båda varianterna
funka.

- Hur vill vi göra?
- Diskussion:

- Smidigare att ta det på ett styrelsemöte men det kommer tas upp på
sektionsmötet ändå

- Beslut: Vi ser till att den tas upp på nästa sektionsmöte
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Mötet avslutas 20:02

_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
Andre justerare

Jacob Thorselius Pedersen
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