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Mötet öppnas 15:33

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Jul och nyår

Den kommande veckan:
● Pubrunda
● En dag med styrIT

Diskussioner:
● P.R.I.T.s smurf

- Bakgrund:
- P.R.I.T. undrar om det är okej att de har en ölsejdel på sitt nya

märke
- Diskussion:

- Behöver egentligen inte vara något problem, men man kan
tänka på att märket ska representera P.R.I.T i andra sammanhang
än bara pubrundan.

- Kan vara mer okej då pubrundan är en stor del av P.R.I.T.s
verksamhet.
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- Man skulle kunna ha en mikrofon istället då karaoken är en stor
grej för IT på pubrundan

● P.R.I.T.s profilering
- Bakgrund:

- P.R.I.T.s nya profilering kommer behöva överstiga 1000 per
person och undra om detta är okej.

- Diskussion:
- Det var dyra ovvar men ändå inte orimligt.

- Beslut: Vi godkänner

● IT-märken
- Bakgrund:

- P.R.I.T. behöver köpa in nya IT-märken till sina ovvar och undrar
hur de ska gå till väga.

- Diskussion:
- De kan lägga in det i izettlen och sälja till de andra kommittéerna
- De skulle också kunna göra så att P.R.I.T köper in och sen ger till

de andra kommittéerna
- Mycket smidigare, det är ju samma pengar i slutändan

ändå.
- Det kostar en del att använda izettlen

- Beslut: Det är okej om de köper in och sen ger till de andra
kommittéerna

● MRCIT
- Bakgrund:

- De blev vakantsatta senaste mötet.
- Diskussion:

- Hur går vi vidare?
- GU:are borde få sitta

- Vi behöver göra en stadgeändring i så fall
- Borde vi hetsa MRCIT att hitta mer folk?

- Vi kan fråga dem om de vill fixa något litet.

● Alkohol, får sektionen bjuda på det?
- Bakgrund:
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- Detta var något som diskuterades mycket förra sektionsmötet
och som vi behöver kolla lite mer på.

- Diskussion:
- Det borde stå i reglementet eller policyn hur det ska vara.
- Man kan antingen banna det helt och inte tillåta att man delar ut

alkohol gratis.
- Annars kan man tillåta det på vissa arr men att det då måste gå

igenom styrIT

● NollKIT Teambuilding
- Bakgrund:

- De vill spendera mer än 150 kr per person på ett tillfälle på
teambuilding.

- Diskussion:
- De borde spenderat pengarna tidigare.
- Har man en budget borde man försöka följa den.
- I och med att teambuldingsgränsen har höjts så har de inte

kunnat spendera lika mycket tidigare under året.
- Röstning

- 6 för, 1 emot
- Beslut: Hind svarar.

● digIT Teambuilding
- Bakgrund:

- De vill spendera 300 kr per person på ett tillfälle på
teambuilding (escape room)

- Diskussion:
- Det är i slutet av deras år så argumentet att de blir ett bättre

team av det är inte så valid.
- Det hade kanske varit bättre att ha spenderat det i början av året.
- Drake och Krysset avstår från att rösta

- 3 för, 1 emot
- Beslut: Vi godkänner att de får spendera 300 kr per person på ett

tillfälle på teambuilding

Övrigt:
● Teambuildingbudget
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- Man hade kunnat skriva in i policyn att man på ett tillfälle får spendera
pengarna på en lite större grej typ 300 kr för att hitta på något mer
roligare än att bara sitta och äta något tillsammans

- Kan vara bra att trycka på att man ska göra det tidigt under året
då meningen med teambuilding är att man ska bli ett bättre
team och inte bara för att bli av med pengarna innan man ska gå
av.

Mötet avslutas 17:36

_______________________
Förste justerare
Hind Mansour

_______________________
Andre justerare
Stina Hansson
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