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Närvarande

styrIT
● Ordförande: Jacob Bengtsson
● Vice ordförande: Anton Ekström
● Kassör: Hind Mansour
● SAMO: Stina Hansson
● Sekreterare: Hanna Adenholm
● ITA: Rasmus Rosengren

Mötets ordförande

Jacob Bengtsson

Mötets sekreterare

Hanna Adenholm

Justerare

Rasmus Rosengren
Anton Ekström

Mötet öppnas 17:15

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Stina har haft SU-möte/kickoff

● Anton har haft NU och kräftskiva

Den kommande veckan:
● FKIT-teambuilding

● PL-möte
● Mottagningens första dag
● Tillståndsprov (Drake)

Diskussioner:
● Budgetöverskridning FlashIT

- Bakgrund:
- FlashIT vill istället för en Canon EOS R köpa en Canon EOS R6 istället,

med motiveringen att de sparade in pengar på drönaren och att R6:an är
ett mer långsiktigt hållbart köp, då R har vissa nackdelar. Detta innebär
en överskridning på 5000 kr.

- Diskussion:
- Håller sektionens budget för detta?

- Det läggs under FlashITs budget
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- Det är upp till sektionen att godkänna detta egentligen, men har FlashIT
styrelsens stöd?

- 5000 kr är inte jättemycket och det kan ses som en investering
inför framtiden då man inte kommer att behöva köp en ny kamera
lika snart.

- Anton ställer sig utanför röstningen
- Beslut: Vi godkänner överskridningen av budgeten på 5000 kr

● Vem tar hand om MPDSC?
- Bakgrund:

- MRCIT och DMNollK verkar inte ha haft koll på vem som är ansvarig för
Data Science & AI-mastern, och DMNollK har sagt att de inte har plats för
DSC i sin mottagning.

- Diskussion:
- Vi borde skriva något till MRCIT kanske.
- Lite problematiskt att DSC är på Johanneberg medan de andra

programmen är på Lindholmen?
- DSC får joina på Lindholmen då det kan vara svårt att planera om
- Mastermottagningen är inte jättelång så borde gå att lösa

- Vilka är det som får pengar?
- MRCIT har kontaktat PL men inte fått några pengar
- Det borde finnas pengar som är menade att vara till DSC

- Känns inte orimligt att MRCIT kan ta hand om Data Science & AI-mastern
också lite beroende på hur långt de kommit med planeringen.

- Beslut: Vi kollar med MRCIT vad de tycker

Mötet avslutas 20:00

_______________________
Förste justerare

Rasmus Rosengren

_______________________
Andre justerare
Anton Ekström
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