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§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:02.  

§ 2 Närvarande 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
André Samuelsson (Vice ordförande) 
Matilda Horppu (Ordförande) 
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 
Björn har varit på SU och skyddsrond: Chalmersbostäder går ur boplats göteborg från 
och med 1 april 2017. DC ska öppna som lunchrum efter påsk. Dörröppnaren in till 
Hubben skall nog fungera snart igen. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Ge extra pengar till kommittéer utan inkomst 
Styrelsen planerar att budgetera extra pengar till bl.a. FrITid, digIT och FanbärerIT då de 
saknar inkomster och äskningar är overhead samt att vi har mycket pengar. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 
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Äskning från P.R.I.T. 
Vi vill veta var lampan skall köpas ifrån. Dessutom föreslår StyrIT att P.R.I.T. skaffar 
försäkring på lampan så att vi slipper köpa ny lampa varannat år. 
Styrelsen avslår äskningen. 

Nya iZettles 
Johan vill köpa in nya iZettles med contactless payment.  
Styrelsen beslutar att göra detta då vi har 10 000 i budgeten för kontantfrihet. 

Göra plancher och google form inför studentrösten  
Doodle förberedlerser: mån tis ons 
Doodle tors: 1h intervall 10-16 
Erik tar på sig att lösa detta. 

Information om brandsäkerhet i EDIT-huset 
Vi ska ta upp detta med PL eftersom ingen IT-student vet var uppsamlingsplatsen finns. 
Den är för övrigt vid det lilla vita huset vid parkeringen (mellan sannegårdens pizzeria 
och Hubben). 

Ljudnivån i storhubben 
Björn har märkt att ljudnivån har varit högre på senaste tiden än i vanliga fall. Folk sitter 
och skrattar/skriker mitt på dagen. Kommer tas upp på ordförandemötet för att se vad 
man kan göra. 

Ohmsits  
Jakob fixar anmälan 

FuM har alldeles för få kandidater 
Vi lägger upp på chalmers.it om att folk borde söka FuM. 

Samuel Bengmark till hedermedlem? 
Vi borde rådfråga emeritus för att få ihop en nominering. 

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet klockan 13:08.  
 

 

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

P.R.I.T.

Erik Magnusson

076 192 51 91

kassor.prit@chalmers.it

Förr fanns det en projektor som användes flitigt av kommittéer och föreningar men även 
gemene hubben teknolog. Lagom till senaste pubrundan gick projektorlampan sönder. För 
att säkra sektionens framtid vill vi köpa in en ny projektorlampa.



Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Projektorlampa 4000

Frakt 300

4300


