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● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

David Möller
Jacob Thorselius Pedersen

Mötet öppnas 18:00

Vad har hänt sedan förra mötet?
● En dag med styrIT
● Aspkickoff
● KU
● DatE-IT styrelsemöte

Den kommande veckan:
● SAMO lunch
● DatE-IT styrelsemöte
● Info+jeopardy-kväll

Diskussioner:
● “Godkännande av större inköp - Soffor”

- Bakgrund:
- P.R.I.T. vill köpa 3(2 3-sits, 1 2-sits) soffor för att byta ut mot de trasiga

som står i Hubben idag.
- Kostnaden för detta är 27.683,20 exkl. moms(34.604 kr inkl. 25% moms)
- Godkänner vi kostnaden?

- Diskussion:
- Väldigt lite info kring vad de vill. Vill de få godkännande att gå över

budgeten eller bara gå över 1500 kr gränsen?
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- Det finns några soffor i Hubben som är väldigt slitna
- Röstning

- Godkänna
- 4

- Neka
- 0

- Beslut: Vi godkänner inköpet

● “Godkännande av större inköp - Soffa”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. vill köpa en soffa som ska vara i CECIP-/CTAC-rummet (rum
2421)

- Kostnaden för detta är 5495 kr
- Godkänner vi kostnaden?

- Diskussion:
- Väldigt bristande bakgrund till köpet.

- Varför just den soffan?
- Varför en bäddsoffa?
- Har de kollat på någon annan soffa?

- Beslut: Vi nekar inköpet

● “Sektionsaktiv under studieuppehåll”
- Bakgrund:

- Vi har fått ett mail från en sektionsmedlem som undrar vad som gäller
kring att vara sektionsaktiv under ett studieuppehåll. Personen i fråga är
sugen att söka snIT, och planerar att ta studieuppehåll nästa år.

- Hur ser vi på det?
- Diskussion:

- Personen kommer vara sektionsmedlem när hen potentiellt skulle väljas
in så det är egentligen inte några formella problem.

- Hade varit lite snyggare om hen var sektionsmedlem under tiden hen
skulle sitta i snIT men det är inte något som kan krävas.

- Kanske inte är en bra idé att bli en del av snIT beroende på vad hen gör
under studieuppehållet men det är upp till personen och sektionsmötet att
avgöra.

● “Godkänna minskade intäkter för P.R.I.T. myskväll”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. undrar om vi kan godkänna minskade intäkter på 1200 kr för en
myskväll. De planerar att köpa mat och snacks för 40/kr per person och
räknar med ca 30 pers. De vill kunna erbjuda det gratis.

- Godkänner vi minskad inkomst på 1200 kr?

Doc ID:  797bdcc9c2dcf9d47857d89f1bc68ef333d80348



- Diskussion:
- Inte så mycket pengar och en bra och rimlig ekonomisk kalkyl
- Röstning

- Godkänna
- 4

- Neka
- 0

- Beslut: Vi godkänner att P.R.I.T. får 1200 kr i minskade intäkter från
myskvällen

Mötet avslutas 19:41

_______________________
Förste justerare

David Möller

_______________________
Andre justerare

Jacob Thorselius Pedersen
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