
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-12-18, via Slack 14:10. 

§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 14:10.  

§ 2 Närvarande 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Matilda Horppu (Ordförande) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
André Samuelsson (Vice ordförande) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
Jakob Holmgren (Kommunikatör) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Matilda Horppu väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Erik Norlander väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Johan väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
Björn väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Äskning från DrawIT 
Diskussion förs. 
Styrelsen är lite splittrade i frågan. Vi godkänner äskningen men vi tycker att DrawIT i 
kommande budget bör göra plats för bokföringssystem om de känner att det behövs. 
Detta eftersom föreningen har en fristående ekonomi från sektionen. Alternativt får de 
äska igen till nästa års styrelse. 
Beslut: Styrelsen godkänner äskningen. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 

 



 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-12-18, via Slack 14:10. 

NollKIT vill köpa boombox för <= 3.000:- (dvs spendera över 1500:-) 
Beslut: Styrelsen godkänner detta. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet 15:02.  

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 
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Sökande

För- och efternamn på den sökande eller kommitté-/föreningsnamn om äskningen kom-
mer från ett organ inom sektionen.

Namn: . . . . .

Ansvarig för äskningen

Namn: . . . . .

Telefon: . . .

Mail: . . . . . .

Motivering

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it

mailto:styrit@chalmers.it
https://chalmers.it


Budget

Artikel Utgift

Total:

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . .

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .
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