
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-02-17, HASen 12:00. 

§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:00.  

§ 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 

MRCIT 
Joel var på möte igår med 4st masterstudenter från ID som är intresserade av att sitta i 
kommittéen. Ordförande och kassör behöver ha en intervju med valberedningen. MRCIT 
behöver även presentera verksamhetsplan och budget på LP4-mötet. 

FanbärerIT och frITid utvärderingssamtal 
FanbärerIT verkar fungera bra, frITid mer splittrat. Intern diskussion förs. 
FrITid vill ha större motionshall på Lindholmen. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 
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§ 8 Meddelanden 

Ändring av Chalmers dispositionsavtal 
Alla sektionslokaler måste släppa in alla chalmerister under lunch. Vi får se om de gör 
Hubbendörren olåst under lunchen. - Ta upp med PL 

§ 9 Diskussionspunkter 

Äskningar 
● FikIT godkänd 
● frITid strobespökboll godkänd 

FikITs uppdaterade stadgar 
Godkänd men rekommenderas att fixa formateringen. 

Bullkalas med kommitteerna 
Traditionsenligt. Vi satsar preliminärt på onsdag 8/3. 

Finmiddag sexIT, extern representation 
Vi godkänner externa representationen 2016-06-05 
 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet klockan 13:00.  
 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 
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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

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


Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .
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