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Diskussioner:
● “EqualIT FKIT-individen”

- Bakgrund:
- EqualIT vill ha en gemensam individen, se mejl. De vill budgetera för mat

från inter-kommitte-äskningspotten. De undrar om SAMO vill vara med
och samarra?

- Diskussion:
- Vill vi budgetera för detta och på vilket sätt?

- Det finns en pott för inter-kommitte-äskning vilket kan kännas
rimligt att ta från

- Behövs ens potten? man skulle kunna lägga det på
kommitéernas budgetar istället

- Oklart var budgeten för en dag med styrit ligger
- Oavsett vilken budget så är vi på att betala för det.

- Många i FKIT så lär bli dyrt dock
- Vill SAMO vara involverad?

- Skulle kunna tänka sig vara med
- Andra tankar?

- Kan vara bra att prova och se hur det går
- Kul att EqualIT är taggade på att arra
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- Beslut:  Vi är villiga att stå för kostnader och SAMO kan tänka sig vara med
och samarra

● “Kaffemaskin”
- Bakgrund:

- BAMF frågade om hur vi ska gå vidare med kaffemaskinerna
- Diskussion:

- Några synpunkter?
- Lite osäkert hur det löser sig med vattentillförseln
- Jättebra med kaffemaskin men borde fixa en mer konkret lösning

innan det bestäms
- Kolla upp mer hur det kommer funkar med underhåll, rengöring

osv.
- Hur mycket kostar inköpet av kaffet?

- Hind löser det ekonomiska
- Behöver fixa med banken först
- Pengar borde inte vara ett problem
- PRIT borde kanske ha de regelbundna kostnaderna på sin budget

- I så fall kanske när nytt PRIT går på
- 1500 månadsavgift på bryggaren
- Ca 8000 för kvarn
- Inköp av kaffe?

- Jacob skriver under som firmatecknare
- Är inte firmatecknare ännu, Sponken kanske får skriva under om

det är bråttom.
- Beslut: Vi kollar vidare på det

● “Bestämma ansvarig per kommitte för möten framåt”
- Bakgrund:

- Vill vi delta på lunchmöten en gång i LPn hos alla sektionsorgan? Isåfall
bör vi bestämma vem som ska ha möte med vem!

- Diskussion:
- Vill vi göra detta?

- Låter rimligt
- Kanske borde intressekolla
- Borde vara någon som inte är medlem i det sektionsorganet så att

folk inte är biased
- Beslut: Vi sätter en ansvarig för varje sektionsorgan
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Mötet avslutas 18:47

_______________________
Förste justerare

Rasmus Rosengren

_______________________
Andre justerare
Stina Hansson
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