
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-02-03, HASen 12:10. 

§ 1 Mötets öppnande 
André Samuelsson (Vice ordförande) öppnar mötet klockan 12:10.  

§ 2 Närvarande 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
André Samuelsson (Vice ordförande) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
André Samuelsson 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 

LaggITs uppdaterade stadgar 
De ska hålla ett extrainsatt årsmöte strax, och vi anser att det bör tillsättas en styrelse 
annars går de emot beslutet från sektionsmötet. I övrigt så godkänns deras 
stadgeändringar. 

Pubutbildning 
Anmälan skickas ut till FKIT om någon är intresserad. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

André Samuelsson Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 
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Vi har fått enkäter från KL 
Det handlar om vilken utbildning vi tillhandahåller på sektionen. André har fyllt i. 
Diskussion om vad vi svarat förs. 

Hoodies 
Björn och Jakob har hittat passande modeller på Cubus för herrar och H&M eller 
KappAhl för damer. Johan beställer. 

Vi ska ha teambuilding igen 
Det kommer en doodle. 

NollKIT äskar för teambuilding 
Beslut: Äskningen avslås, de har en egen budgetpost för teambuilding. 

Hälsovecka 
Togs upp igår på ordförandemötet. Det diskuterades om att vi kanske ska ta in någon 
ergonom eller sjukgymnast. 

Stöld i Hubben 
En sektionsmedlem blev av med en väska under veckan i Hubben på en förmiddag. Vi 
ber P.R.I.T. informera om detta och att studenter måste vara vaksamma om vilka de 
släpper in i Hubben. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
André Samuelsson avslutar mötet 12:58.  

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

André Samuelsson Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 

 



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Äskningsansökan

Sida 1 av 2

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

NollKIT17

Olof "blixxten" Enström

072 386 51 45

enstromolof@gmail.com

Pengar till mat för årets första teambuilding. Deeptalk och tacos står på menyn. 

90kr per person, mao 630 (Sjunde är med), som ni pratade om på utbildningen hade varit 
perfekt. 



Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Mat 630

630

Göteborg, 2017-01-23

Olof Enström

Olof Enström


