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Den kommande veckan:
● FKIT-teambuilding 13/5
● Möte med NollKIT

Diskussioner:
● Riskbedömningar

- Bakgrund:
- Vi fick mejl om riskbedömningar från kåren. Vad tycker vi? Och hur vill vi

hantera riskbedömningar?
- Diskussion:

- Vi tycker mallen och riktlinjerna verkar vettiga
- De har lagts till i riskbedömningsmappen på KIT-driven

tillsammans med ett dokument som beskriver hur riskbedömningar
ska gå till på IT

- Borde även föreningar ha krav på sig att göra riskbedömningar?
- Föreningar är inte en del av kåren väl, så de har inget krav att

skriva riskbedömningar, om inte vi i styrIT vill det. Tycker inte det
behövs. Ser inte det behovet hos de föreningar som tillhör
sektionen?

- Oavsett vilket relation man har till IT är det bra att se över vilka
risker det finns med sitt arrangemang för sin egna och andras
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skull. Det borde inte bli mycket mer jobb för föreningarna heller om
dom skapar en mall för återkommande arr, typ som 8-bit spelkväll
och drawIT spelkväll. Den lär inte heller behöva vara lika täckande
som exempelvis ett pub arr från P.R.I.T. då det finns mindre risker
utan alkohol etc.

- Tycker nog det är enklast om föreningarna har ungefär samma
regler som kommittéer, så man inte behöver tänka på det så
mycket.

- Hur får föreningar tag i dessa dokument
- Det borde gå att göra just den mappen publik och för att sedan

dela den med föreningar
- Riskbedömningar finns mest till för de som arrars skull

- Det är alltid bra att vara förberedd för oförutsedda händelser
- Vi behöver göra ett utskick om det

- Kan vara bra att göra så snart som möjligt så att folk kan
riskbedöma inför mottagningen

- Beslut: Vi vill att alla arrangemang som kan kopplas till sektionen ska
riskbedömas

● Planera FKIT-teambuilding
- Bakgrund:

- Om en dryg vecka ska vi ha teambuilding med FKIT. Vad vill vi göra med
dem då?

- Diskussion:
- Vad är syftet med teambuildingen?

- Det är hälsosamt för alla att bara träffas nu efter en lång sommar.
Det är även vår första chans att introducera oss som nya styrIT.
Också så kan vi ge information som är bra att veta inför
mottagningen.

- Och hur uppnår vi det syftet på bästa sätt?
- Bra om vi har något som tvingar folk att blandas och umgås med

folk från andra kommittéer än sin egna
- Vill vi göra något nytt och mer?

- Kan vara svårt att göra något alltför ambitiöst då vi inte har så
mycket tid att planera

- Börjar 17.00
- Beslut: Vi skriver en påminnelse på slack

● Etablera kontaktpersoner för sektionsorgan
- Diskussion:

- Vi väntar lite med det, bara det kommer ut innan LPn drar igång på riktigt
- Vi berättar om det igen på FKIT-teambuidingen
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Mötet avslutas 20:53

_______________________
Förste justerare

Max Hagman

_______________________
Andre justerare
Stina Hansson
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