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Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

Jacob Thorselius Pedersen

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Viktor Fredholm
Albert Lund

Mötet öppnas 18:04

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Aspplanering

Den kommande veckan:
● En dag med styrIT
● Aspkickoff
● KU

Diskussioner:
● “FKIT kalender vs BookIT - Vilken vinner?”

- Bakgrund:
- Många har uttryckt att det behövs ett förtydligande hur FKIT kalender och

BookIT relaterar till varandra, och vilket som tar prioritet när de skiljer åt.
Folk är inte eniga om vad som gäller.

- Har BookIT eller kalendern prioritet?
- Diskussion:

- På ett tidigare ordförandemöte så togs ett informellt beslut att
fkit-kalendern gäller över BookIT

- BookIT fyller inte ett så stort syfte utöver aktivitetsanmälningar om
kalendern går före

Doc ID:  a7ae79274ac18b94f269bdfda3b9c255feb2d991



- Om BookIT är det som gäller blir det väldigt tydligt om det är upptaget i
Hubben

- Röstning
- BookIT står över fkit-kalendern när det kommer till bokningar av

Hubben?
- 5

- Motsatsen
- 0

- Beslut: BookIT står över fkit-kalendern när det kommer till bokningar av
Hubben

● “Veg-motionen”
- Bakgrund:

- Inför nästa sektionsmöte ska vi komma med en utvärdering av resultat
från veg-motionen.

- Diskussion:
- Vad har sagts under ordförandemöte?

- Antingen så gillar folk den eller så tycker de att det är krångligt att
få folk att förstå hur det fungerar

- T.ex. Lunchföreläsningar där man bara ger ut mat så har det varit
lite oklart. Ska de köpa in massor av vegetariska pizzor för att man
måste få ha det alternativet?

- Vad tänker vi?
- Krånglet kanske fortfarande är en inkörningsprocess
- Är najs att få alternativet att inte alltid ha vegetarisk mat
- Ur miljöaspekten hade det varit bättre om det blev bara vegetariskt
- Skulle kunna fråga arrangörer för att se om det har blivit mer

vegetariskt
- Tydlig skillnad om man kollar på t.ex. Jubileumsmiddagens

anmälningar och tidigare arr

● “digIT och profilering”
- Bakgrund:

- digIT har skickar in en förfrågan om utökar profileringskostnad
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-
- Diskussion:

- Hur mycket kommer kläderna användas?
- Vilken exponering får sektionen?

- Hoodie, rock och T-shirts är alla överkroppsprofilering
- Rock, vantar och någon av de andra kan vara en rimlig

kombination då man inte har de vid samma tillfällen
- Dåligt motiverat för att ha två T-shirts

- Kostnad?
- Om de inte köper T-shirts går de under basbeloppet de får

använda
- Beslut: Vi nekar förfrågan i nuvarande form

Mötet avslutas 19:43

_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Albert Lund
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