
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-09-01, EDIT-grupprum 12:00. 

§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:00.  

§ 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 
Oscar väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
Fredrik väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Äskningar 

Alla äskningar kommer att få svar inom 2 till 3 veckor då budget är satt. DigIT har 
sedan tidigare fått en äskning godkänd av StyrIT 16/17, de ska få dessa pengar av 
styrelsen.  

Budgetmöte 

Då årets budget kommer se annorlunda ut sedan tidigare år kommer det hållas i ett 
budgetmöte innan sektionsmötet för att lyfta sektionsmedlemmars frågor och 
synpunkter. 

  
 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Oscar Evertsson Rebecka Reitmeier Fredrik Bengtsson Oscar Evertsson 

 
 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-09-01, EDIT-grupprum 12:00. 

Infoblad om StyrIT 

Det diskuterades om att göra en “digital affish” för att ha på hubbens info-skärm. Om 
detta ska göras blir det senare. 

Lunchmöten 

Lunchmöten kommer hållas varje tisdag 12-13 istället för fredagar som det varit 
innan. 

StyrITs logga 

Loggan kommer att ändras, den är under utveckling.  

Grant Thornton 

Styrelsen beslutar att Grant Thornton Sweden AB har ett ekonomiskt 
rådgivningsuppdrag åt sektionen. 

Föreläsning med akademihälsan. 

Fredrik ska undersöka vad det skulle kosta att ha en föreläsning med 
akademihälsan. 

DateIT 

Styrelsen beslutar att en tysk fotograf (Frank Schinski) får ta foton på Date-IT.  

Styrelseutbildning 

Den 16/9 är det styrelseutbildning. De som kan kommer att gå på denna.  

Teambuildning 

Teambuilding kommer hållas den 22-23/9. Plats bestäms nästa möte. 

Bonsai Campus 

Den fortsatta användningen av appen Bonsai campus diskuterades. Användandet av 
appen under mottagningen skall utvärderas och frågan skall diskuteras med ArmIT 
innan ett beslut fattas. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet klockan 13:00. 
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