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● Ordförande: Jacob Bengtsson
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● Kassör: Hind Mansour
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Jacob Bengtsson
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Hanna Adenholm

Justerare

Anton Ekström
Max Hagman

Mötet öppnas 17:33

Vad har hänt sedan förra mötet?
● MRCIT mottagningsstart

● Kassörsutbildning (Hind)

● Sektionsmöte 0
● KU, NU och SU

Den kommande veckan:
● FUM-kickoff
● Möte med PL

Diskussioner:
● DrawITs stadgaändringar

- Bakgrund:
- DrawIT har gjort en (liten) ändring i sin stadga, och det här behöver

godkännas av styrIT.
- Diskussion:

- Skall vi godkänna detta?
- ja

- Beslut:  Vi godkänner stadgaändringen
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● P.R.I.T. profilering
- Bakgrund:

- P.R.I.T. vill ha utökad profileringsbudget, detta för att täcka kostnaden för
en extra uppsättning av t-shirtar. De motiverar inköpet med att de har
använts mycket under mottagningen, när de behövt ha profilering flera
dagar i rad. De nämner även att de har fått pengar för att puffa festu och
kan täcka budgetöverskridningen med dessa pengar.

- Diskussion:
- Behövde de ha två t-shirtar?

- Det är inte orimligt att de vill ha det men det kan bli problematiskt
om man godkänner det för endast en kommité. Det blir orättvist
om bara P.R.I.T. får tröjor och utökad budget, men inte NollKIT
eller sexIT. Alla har ju haft samma budget från början som de fick
köpa vad de ville för.

- Godkänner vi det nu kommer det rätt säkert att bli fler som
kommer att fråga om samma sak. Vad gör vi då? Ska vi bara
godkänna det första? Det känns inte så rättvist.

- Man skulle kunna godkänna detta nu innan vi sett över budgeten
ordentligt då vi har funderat på att ändra denna innan, men vara
tydliga med att vi kommer vara mycket striktare med att godkänna
det i framtiden efter att vi fastställt budgeten och profileringpolicys.

- Man hade kunnat klara sig med bara en t-shirt då man kanske inte
behöver ha profileringskläder varje dag, byxorna är rätt tydliga
som de är.

- Är det okej att detta skickas in lite sent?
- Att de skickade in sent visar egentligen bara att de var beredda att

betala för det även om vi inte skulle godkänt det.
- Fungerar det så att de kan använda festu pengarna? Det överskrider

fortfarande budgeten.
- FestU pengarna har inte särskilt mycket med saken att göra.

- Anton vill föra till protokollet att han varit involverad i flera
profileringsdiskussioner och känner sig lite skyldig om han skulle säga
nej, även fast han tycker att det inte låter helt nödvändigt med fler kläder.

- Vi går till beslut
- 3 för, 2 emot

- Beslut: Godkänd, men vi ska vara tydliga med att vi kommer vara striktare
med detta i framtiden

● Äskning om kaffemaskin för the Cloud
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- Bakgrund:
- Cloudlords vill införskaffa en Mocca Master till da Cloud. Den kaffemaskin

de har just nu är otymplig och svår att använda. Folk spiller ofta.
- Diskussion:

- Tydligen hade Tant redan äskat för det här men aldrig köpt den?
- 2000 kr är inte jättedyrt.
- Varför fungerar inte kaffemaskinen på Lindholmen?

- Man kan tydligen inte se om det är kaffe i behållaren redan
då det är en termos så det har skett incidenter med
översvämningar.

- Hade det inte fungerat med bara en ny kanna?
- Beslut: Vi vill veta mer innan vi tar ett beslut

● Kaffekvarn
- Bakgrund:

- BAMF vill att hubben ska köpa bönor och dessa behöver malas med en
kaffekvarn

- Diskussion:
- Den är rätt dyr

- Behöver vi ha det så lyxigt? det är en sektionslokal inte ett café
- Finns det ingen billigare kvarn? Även 5600 kr känns rätt mycket
- Vi behöver kvarn i alla fall då det gör stor skillnad för kvalitén på

kaffet.
- Kan det hända att den går sönder?
- Är det krånglig att använda?
- Är det värt kostnaden?
- Det är ingen större brådska att skaffa in en kvarn så det kan vara värt att

vänta och se hur det går med den nya kaffemaskinen.
- Man skulle kunna undersöka vad andra på sektionen tycker då vi i

styrelsen inte är så insatta i frågan
- Beslut:  Avvaktar med kaffekvarn tills kaffemaskinen kommer och pratar

mer med BAMF då

● Aspning trädgårdsmästerIT, budgetfråga
- Bakgrund:

- Josen undrar hur de skall finansiera sin aspning. Ska de äska för detta?
- Diskussion:

- Är det lämpligt att äska för en aspning?
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- Det borde bara läggas in i budgeten, de har rätt till det precis som
alla andra

- Alternativt kan styrIT budgetera för detta bara
- Beslut: Vi lägger det på budgeten

● Äskning av frITid för att använda budget för springning
- Bakgrund:

- frITid vill använda en stor del av sin teambuildingbudget (ca 899 kr) på att
springa OCR-loppet Toughest Göteborg

- Diskussion:
- Det är orimligt att lägga hela teambuildingen på detta. Det hade varit okej

att lägga 100, kanske 200 kr på detta, men inte hela. Teambuilding är
menat att vara till för fler tillfällen

- Hade varit kul om flera hade varit med på detta men det känns
inte heller aktuellt med subventionering för detta.

- Idén med att kolla om det går att få sponsring för detta känns som
en bra idé. Skadar inte att kolla med ArmIT

- Rent allmänt är teambuildingbudgeten menad att uppmuntra till att träffas
flera gånger mer regelbundet.

- Vi röstar om de ska få lägga 250kr av sin egna teambuilding budget på
detta tillfället.

- Tre röstar ja, en röstar nej, en röstar blankt
- Beslut: Vi godkänner att de får lägga 250kr av sin egna teambuilding

budget på detta, men de får ingen subventionering.

Mötet avslutas 19:34

_______________________
Förste justerare
Anton Ekström

_______________________
Andre justerare

Max Hagman
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