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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
● Ledamot: Max Hagman

Övriga mötesdeltagare
Victor Hui (Yoggi) under
aspningsbudgetspunkten

Mötets ordförande

Jacob Bengtsson

Mötets sekreterare

Hanna Adenholm

Justerare

Anton Ekström
Max Hagman

Mötet öppnas 17:37

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med PL
● Aspningsworkshop
● Ordförandemöte
● Inspektormöte

Den kommande veckan:
● Tentavecka

Diskussioner:
● Aspningsbudget

- Bakgrund:
- Yoggi kommer och frågar om att höja aspbudget från 3000 till

4000 kr
- Diskussion:
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- Förra året hade de 50 aspar, men det var högre än många
tidigare år

- Det är bussen (ca 4600 kr) och bastun (ca 1600 kr) som kostar
mycket

- Det är ovKIT som får flest aspar, mer de andra som kanske har
problem med att använda upp alla pengarna

- Man skulle kunna ha ett tak och sen kunna fråga styrIT om man
vill ha mer.

- Svårt för styrIT att avgöra vad som är rimligt eller inte.
- Det kan vara rimligt att man ändå frågar om att få mer

pengar till lite större event än att alla har samma gräns och
så sitter kommittéer som inte har så många aspar och
köper småsaker bara för att använda upp pengarna

- I och med att det står i den ekonomiska policyn måste det
godkännas på sektionsmötet

- Beslut: Vi ska undersöka aspningsbudgeten

● Student voice
- Bakgrund:

- Student voice äger rum LP2. styrIT brukar sitta en lunch med fika
och låta folk sätta upp pluppar på en tavla. Vi har möjlighet att
ställa frågor till sektionen där.

- Diskussion:
- Har vi någon fråga vi vill undersöka i sektionen?
- Borde vi kolla med folk på Lindholmen på något vis? Vi kanske

kan skicka ut ett papper dit och be någon lindholmenare sätta
upp det i the cloud?

- Kan komma på frågor på nästa workshop
- Beslut: Vi bestämmer ett möte med snIT och diskuterar det då

● Fyllnadsval valberedningen
- Bakgrund:

- Vi har haft ett möte med valberedningen och det finns en
person som är intresserad av att bli fyllnadsvald.

- Diskussion:
- Kan vara bra att ha lite mer dialog med valleB då det är risk att de

gör ett förhastat beslut
- Vi ska göra utskick om detta, bjuda in folk att komma på detta

om de vill
- Beslut: Vi gör fyllnadsval nästa styrelsemöte och skriver ett inlägg i

news om detta
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● Nästa SM
- Bakgrund:

- Vi behöver bestämma snart om vi kör ett möte eller två då
deadlines kommer ändras för typ alla dokument.

- Diskussion:
- Två möten?
- Utlottning för dom som kommer på båda mötena
- Endast servera mat på första mötet?

- Beslut: Vi kör två möten på måndag och torsdag lv6

Mötet avslutas 21:29

_______________________
Förste justerare
Anton Ekström

_______________________
Andre justerare

Max Hagman
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