
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2021-11-01

Styrelsens medlemmar: Alfred Barwe Paul (Ordförande), Gustav Nolgren (Vice Ordförande),
Josefin Janeblom (Sekreterare), Jacob Dillström (Sportchef), Carl Wallskog (Informationsan-
svarig), Theo Nygren (Kassör), Klara Hugo (Klubbmästare), Ella Hallgren (Klubbmästare),
Fanny Hermanson (Studier̊adsordförande), Sofia Alfsson (Studiesocialt Ansvarig)

Fr̊anvarande: Theo Nygren

Även närvarande: IT-sektionens klubbverk

Mötet öppnas: 17:30

1 Val av justerare

• Alfred Barwe Paul väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

• Dagordningen godkänns.

3 Dagordning

3.1 Alkohol- och drogpolicy

Policien publicerad p̊a IT-sektionens hemsida läses igenom.

3.1.1 Aktiviteter som eventuellt kan bryta mot riktlinjer

Diskussion:

Pubrundor kan bryta mot dessa riktlinjer d̊a traditionen med att rita streck för enheter kan upp-
muntra till ökat alkoholintag och kan upplevas som hets. Ett alternativ är att istället nyttja dessa
streck som poäng för uppdrag.

Som arrangör av evenemang har dessa i uppgift att lägga tyngd p̊a att servera alkoholfria al-
ternativ samt göra dessa lika tillgängliga som de alternativ som inneh̊aller alkohol. Anordnas ett
evenemang där alkohol eventuellt kan hamna i fokus, exempelvis beer pong, kan glasen involverade
i leken inneh̊alla vatten. D̊a ges deltagarna möjligheten att konsumera valfri dryck vid sidan om.
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3.1.2 Gränser

Diskussion:

Pubrundor är en tradition och kommer därmed ej sluta arrangeras. Däremot skall gränser eta-
bleras för att undvika eventuell hets. Som nämnt i punkten ovan är strecken ett problem som
behöver hanteras. Dessa brukar ges av klubbmästare eller klubbverkare till deltagarna, detta gör
det möjligt för dem att förflytta fokuset fr̊an alkohol till alternativa aktiviteter.

Utöver pubrundor finns ytterligare evenemang som fokuserar p̊a alkohol, därbland beer mile. Det-
ta är däremot inte ett evenemang som varken styrelsen eller klubbverket anordnar och är därför
sv̊arregulerat.

Under mottagningen uppmuntras inte konsumtion av alkohol. Dagtid är samtliga nyktra, dock
kan arbetet under kvällarna utvecklas.

Diskussionen leder fram till den konsensus att det är mer effektivt att arbeta förebyggande i
jämförelse med att hantera varje enskild incident p̊a plats. Detta skall ske genom att flytta evene-
mangets fokus fr̊an alkohol.

3.1.3 Vad skall föras vidare till kommande styrelser och klubbverk

Diskussion:

Erfarenheter och rutiner bör föras vidare till kommande styrelser och klubbverk.

Mötet beslutar:

Detta skall ske genom att vid överlämning eller ny tillsättning skall ett informerande möte äga
rum som h̊alls av den klubbmästare som sitter genom överlämningen.

3.2 Lika villkor

Policien publicerad p̊a IT-sektionens hemsida läses igenom.

3.2.1 Traditioner

Fr̊agan ställs ifall det finns traditioner som kan leda till diskriminering.

Diskussion:

Ett exempel p̊a en tradition som kan upplevas diskriminerande är dam- och herrsittningar d̊a dessa
exkluderar en grupp baserad p̊a könstillhörighet. Till följd av detta har inte dessa arrangerats 2021.

Det finns en facebookgrupp för män som g̊ar IT-programmet. I denna publiceras evenemang för
enbart män. Mötet anser att denna grupp bör tas ned, sv̊arigheten med detta är att den är skapad
av en privatperson.
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3.2.2 Spex

Under spex kan det förekomma nedl̊atande kommentarer. Dessa bör minimeras alternativt inte
förekomma. För att förebygga detta skall klubbmästarna kontrollera samtliga spex innan klubbver-
ket uppträder.

Under mottagningen betonas att istället för att tala illa om övriga program bör sitt egna pro-
gram höjas. Detta är n̊agot även vi bör ha åtanke.

3.3 Internationaliseringspolicy

Policien publicerad p̊a IT-sektionens hemsida läses igenom.

För att främja gemenskap mellan sektionen och de internationella studenterna kan evenemang-
en utvecklas utan risk att redan etablerade traditioner uteblir.

Diskussion:

Sportevenemang är ett exempel p̊a en aktivitet som kan främja gemenskapen. Mötet anser det-
ta vara ett lämpligt första steg för att bjuda in de internationella studenterna. Detta för att sport
är ett universalt koncept, vilket i sin tur kan leda till ökat intresse för övriga evenemang.

Det är sv̊art att f̊a kontakt med de internationella studenterna, när kontakt har etablerats har
det varit d̊alig respons. Detta är därför n̊agot som bör vidareutvecklas. Somliga har ej facebook och
kan därför ej ta del av information ang̊aende evenemang. I nuläget finns flera informationskanaler,
facebookgrupp, facebooksida, discord, instagram samt email.

Mötet avslutas: 18:30

Upprättat av: Josefin Janeblom (Sekreterare)
Justerat av: Alfred Barwe Paul (justerare).


