
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:03.  

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Miranda Bånnsgård (Vice ordförande) 
Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig) 
Rebecka Reitmaier (Ledamot) 
Jesper Jaxing (Masteransvarig) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Rebecka Reitmaier väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Jesper Jaxing och Anna Nylander. 

§ 6 Adjungeringar 
Lisa Winberg (SO) blir adjungerad in under punkten “SO kontakt” med närvarande och 
yttrande rätt.  

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

SO kontakt 
Lisa Winberg är IT sektionens kårkontakt och kommer därför på en del av mötet. Lisa 
kommer vid 12:15 och vill veta lite mer om IT-sektionen och vilken typ av kontakt vi vill 
ha. Katarina berättar lite om ITs kommitteer, föreningar, ekonomin och de dokument som 
finns inom sektionen. Lisa säger att det alltid bara är att komma till henne oavsett vilken 
typ av hjälp man behöver. Lisa påminner om styrelseutbildningen. Den 8 november är 



det en styrelse-workshop med kåren som vi är inbjudna till. Hon vill gärna även ha hjälp 
med att promota kårföreningen GUD inom sektionen. Styrelsen behöver mer information 
från GUD om vi ska promota dem.  Lisa undrar hur ofta vill vi träffa henne? Vi får 
återkomma när vi diskuterat detta. Katarina undrar vad kåren kan bidra med för hjälp 
angående ekonomi-frågan. Lisa skickar vidare frågan till VO (Josefin).  

P.R.I.T undrar om sittning i hubben 
PRIT undrar om de kan få ha en sittning den 6 oktober i hubben. Problemet är att det är 
omtentaperiod vilket gör att det går emot lokalpolicyn. P.R.I.T undrar om styrelsen kan 
godkänna denna avvikelse. Styrelsen beslutar att godkänna denna avvikelse då 
sittningen är öppen för alla sektionsmedlemmar. Alla medlemmar ska dock få vara i 
hubben till och med 17:00 även om de förbereder sittningen.  

Bonsai campus  
Styrelsen har haft ett möte med ArmIT och de är okej att sektionen skulle kunna 
använda denna app om de får posta i appen.  

ArmIT post 
Det var uppe en post på från ArmIT på facebook och chalmers.it som styrelsen tyckte 
var olämplig. Styrelsen har haft möte med ArmIT och de tyckte likadant, att posten hade 
lagts upp var ett kommunikationsproblem som ej ska hända igen. 

Teambuilding  
Styrelsen ska ha teambuilding den 22 oktober hemma hos Jespers föräldrar.  

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13:01. 

 


