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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Albert Lund
Josefine Nord

Mötet öppnas 18:10

Vad har hänt sedan förra mötet?
● GCC-möte
● Kassörkväll
● DatE-IT styrelsemöte

Den kommande veckan:
● Påsk
● Bastu
● Casekväll

Diskussioner:
● “Kåren ny kommunikationsväg”

- Bakgrund:
- Kåren kommer framöver skicka all information till studentmailen, dvs. det

finns inte möjlighet att själva välja en privat mail. De ber oss skicka vidare
den information till övriga som berörs, exempelvis NollKn.

- Diskussion:
- Varför NollKn?

- Kan vidarebefodra för sakensskull
- Beslut:
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● “DatE-IT Budget”
- Bakgrund:

- Sen senast har DatE-ITs budget ändrats baserat på feedback från oss
och projektgruppen. I protokollet från mötet finns ganska tydligt vad som
ändrats och varför.

- Vill vi rösta för denna budget?
- Diskussion:

- Värdkickoff
- Tidigare så var det väldigt mycket pengar som DatE-IT skulle

lägga på alkoholen till värdkickoffen men det är borta nu
- Godkänner

- Profileringen är på 2000 kr per person
- Ganska högt. Vad vill de köpa?

- En hoodie och en kavaj
- Väldigt mycket pengar för de två plaggen
- Oklart hur regler är kring omärkta kavajer

- Godkänner
- Överlämningen

- Låg tidigare på 9000 kr men har nu sänkts till 4500 kr (500 kr per
person)

- IT har 215 kr per person eller 3000 kr som högst
- Kan vara ganska viktigt för gruppen att komma nära varandra

eftersom de kommer från tre olika program och många har aldrig
setts tidigare

- Extern representation
- De vill åka och kika på andra mässor. Bra idé
- I Charm har de att några få personer åker iväg på andra mässor

för att se hur andra gör
- Övriga arrangemang?

- Vad är det?
- Ganska najs att ha en liten övrig post

- Beslut: Vi står bakom budgeten

Övrigt:
● “Ansvarslunch?”

○ Najs att ha med nya ansvarsfolk
○ Vi skriver till nyinvalda ordföranden och kassörer och föreslår att vara med på ett

lunchmöte

Mötet avslutas 19:52
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_______________________
Förste justerare

Albert Lund

_______________________
Andre justerare
Josefine Nord
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