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Mötet öppnas 11:30

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

○ Budget godkänt
● Liten Skyddsrond

○ Tord ska fixa ny diskmaskin i hubben.
○ De ska kolla på ventilationen för grupprum etc.

● Inventering av “Rumpplatser”
○ Med någon cool arkitekt

● PL-möte
● Aspning

○ Bastu
○ Casekväll

Den kommande veckan:
● SektionsmötesWorkshop

Diskussioner:
● “FlashIT utökad överlämningsbudget”

- Bakgrund:
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- FlashIT önskar utöka sin överlämningsbudget från 2150 kr till 3000 kr.
Enligt ekonomiska policyn: “Om det kan motiveras så finns det möjlighet
att bekosta kringkostnader, såsom lokalhyror och resekostnader, vilka
skall i förhand godkännas av styrelsen.”.

- Ökningen krävs för att betala tåg- och bilresa till en privat stuga i
Halmstad.

- Godkänner vi utökade budgeten?
- Diskussion:

- Överlämningsposten borde ses över i ekonomiska policyn
- Tråkigt att behöva lägga alla pengar på transport

- Beslut: Vi godkänner att FlashIT får överskrida basbeloppet i ekonomiska
policyn och lägga 3000 kr på överlämningen

● “Datatjej”
- Bakgrund:

- EqualIT påminde oss om ett mail om datatjej vi fått i mars. De har fått
förfrågan från PL om de(EqualIT) vill ta över ansvaret för ekonomin. De
vet inte vad datatjej är och frågade oss om vi vet mer.

- Vi har även fått ett mail från en student som inte fått svar från EqualIT om
återbetalning, troligtvis för att de väntar på oss.

- Vet vi mer?
- Ska vi ta en lunch med EqualIT?

- Diskussion:
- Vi har tidigare skickat mejl till dem och frågat vilka de är som vill ha

ersättning, utan svar
- Finns förvirring kring Datatjej. Kan nog vara bra att reda ut det under ett

lunchmöte med EqualIT
- Vi bokar in ett möte

- Oklart ifall EqualIT har fått in pengarna från PL för Datatjej
- Vi svarar på mejlet att vi ska kolla på det och att det har skett lite förvirring

● “Tord”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. har upplevt det lite svårt att komma i kontakt med Tord och får inte
riktigt någon återkoppling. De vet inte riktigt hur de ska gå vidare med
detta, men undrar om vi kan hjälpa med kontakten?

- Diskussion:
- Skulle kunna ta det med PL

- OUR via Utbildningsområdet kanske går bättre?
- Vi skriver till en OUR och Jörgen.

- Vi svarar P.R.I.T. att det ofta går bättre att ringa honom.
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● “Stödmedlem”
- Bakgrund:

- Gustav Engsmyre har skrivit och frågat om hur man blir stödmedlem.
- Diskussion:

- Om han blir det nu så är han stödmedlem till och med sista juni
- Kanske inte är optimalt för honom, men det är upp till honom

- Vi svarar att han kan bli stödmedlem om han vill men att det kanske inte
är optimalt

● “frITid arrangemangskostnader”
- Bakgrund:

- frITid har förslag på två arrangemang de vill ha godkänt för minskade
arrangemangsintäkter.

- Paintboll(545kr/person):   20st + 6st frITid = 14,170kr | 30st + 6st frITid =
19,620

- Bodyflight(599kr/person): 20st + 6st frITid = 15,574kr | 30st + 6st frITid =
21,564

- Vad tänker vi om det?
- Godkänner vi någon? Båda?

- Diskussion:
- Finns runt 90000 kr kvar i potten
- Blir väldigt mycket pengar till frITid om vi godkänner båda

- Väldigt mycket pengar per person
- Är typ samma grupp människor som går på arrangemangen
- Är dock få kommittéer som frågar om pengarna

- Om vi bara godkänner en av dem hade kunnat be frITid fråga intresset
hos sektionen och bestämma utifrån det

- Extra jobb för frITid och tar tid
- Skulle kunna godkänna ett av arrangemangen men låta frITid avgöra

vilken
- Tänka på studentnytta

- Beslut: Vi godkänner ett av arrangemangen för 22000 kr i minskade
intäkter. frITid får avgöra vilket av dem

● “snIT pedagogiskapriset”
- Bakgrund:

- snIT hade glömt att ta hänsyn till dryck i beräkningen till
- Alternativen de har skickat

- 22125 kr för "husets vinpaket" 3 glas vin och 1 mousserande
- 15336 kr för 2 glas rött eller vitt och 1 alkoholfritt - (snIT föredrar

detta alternativet)
- 13350 kr för 2 glas rött eller vitt
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- 8691 kr för 1 alkoholfritt och 1 glas vin
- 4032 kr för 2 alkoholfria alternativ

- Diskussion:
- Vi har redan godkänt ca 38000 kr
- Är det rimligt att subventionera alkohol?

- Har gjort det till andra middagar, t.ex. Kandidatmiddagen
- Blir väldigt mycket pengar för pedagogiskapriset

- Redan godkänt en fyrdubbling av ordinarie kostnad
- Borde inte vara såhär dyrt i framtiden
- Är en väldigt stor del av “subventioneringspotten”

- Om snIT får 15000 kr extra så blir det över 1000 kr per person i
subventionering

- Väldigt mycket pengar om man jämför med andra middagar
- Vi skulle kunna godkänna det billigaste alternativet och då får de som går

på middagen betala för sin alkohol om de vill ha det
- Röstning

- Godkänna 4032 kr
- 4

- Neka
- 0

- Beslut: Vi godkänner att snIT får 4032 kr (utöver summan vi redan
godkänts) i minskade intäkter till pedagogiskapriset.

Mötet avslutas 13:11

_______________________
Förste justerare

Jacob Thorselius Pedersen

_______________________
Andre justerare
Josefine Nord
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