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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 

Översätta policies samt engelsk talman-manus. 
Erik, Matilda, Jakob och Björn löser det under nästa läsperiod. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Äskningar 
● P.R.I.T. äskning för nya våffeljärn.  
● P.R.I.T. äskning för ny stege. 

En ny stege behövs definitivt. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 
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Beslut: Styrelsen godkänner båda äskningarna. 
 

Aspning 
● Casekväll med snIT? 

○ Vi samarrar gärna då cases som känns relevanta för båda finns. 
○ Matilda pratar med Johani snIT. 

● Fångarna på EDIT 
○ Johan i snIT önskar att vi byter datum då de vill ha kursvalsmingel. 
○ Vi löser det, 26/4 istället för 25/4. 

● Aspningspolicy 
○ Med bakgrund i minskat intresse för föreningsliv generellt och avhopp från 

inval. 
○ Hitta tillbaka till huvudsyftet med aspning. Relevanta arrangemang med 

tydliga mål. 
○ Björn gör en förstudie i nästa läsperiod. 

Studentrösten 
● Vad skulle få dig att engagera dig i sektionen? 

 
Diskussion förs kring aspning, väcka intresse tidigt med fokus på personlig utveckling. 
Inspirationsföreläsningar med konkreta exempel från personer som utvecklats? 
 
FKIT-mail, inkludera en kort tl;dr på engelska för MRCIT. 
 
Kandidatmiddag, skicka ut anmälan! Vi mailar till itstud-3 så får programledningen godkänna. 
Erik tar på sig att skriva ihop mailet. Posta även på chalmers.it, så att icke-3:or som gör 
kandidatarbete nu har en chans att delta. Mastersrepresentanter kan prata om valbara kurser 
från sitt program snarare än programmet i sig, då valet redan är gjort när kandidatmiddagen 
sker. 
 
Inspirationsföreläsning, Björn har fått pengar från PL, det blir av! 
 
 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet klockan 13:10.  
 

 

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

Hubben har tidigare haft två stycken våffeljärn som bland annat vi i P.R.I.T. nyttjar under 
pubrundorna. Men idag finns enbart ett våffeljärn vilket ledde till ökade köer och minskad 
försäljning under senaste pubrundan. 

Vi vill införa veganska och glutenfria våfflor nästa pubrunda därför krävs ett extra våffeljärn 
för att kunna garantera detta. Det skulle innebära att fler kan njuta av P.R.I.T.s berömda 
våfflor under pubrundorna men även andra arrangemang. 



Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Våffeljärn x2 1200

1200
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