
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-10-07, HASen 12:00. 

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

§ 2 Närvarande 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
André Samuelsson (Vice Ordförande) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Jakob Holmgren (Kommunikatör) 
Matilda Horppu (Ordförande) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Matilda Horppu väljs som mötets ordförande. 

 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Joel Thorstensson väljs som mötets sekreterare. 
 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Björn väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
Johan väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 
 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Utskick till fkit om Hubben 3.0 
Diskussion om utskick till fkit om nya hubben på lindholmen. 

Matilda Horppu Joel Thorstensson Björn Hedström Andr é Samuelsson 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 
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Kommunikationspolicyn 
Jakob har haft kontakt med niklas på kåren om detta.  
Jakob har skrivit massa om hur man får affischera mm. Formateras som en punktlista. 
Han har endel kvar att göra. Jakob har den klar till näsa möte. 
Alla ska läsa igenom kommunikations policy til nästa möte så kan vi diskutera. 

Aspmöte 
Möte med overaller: måndag LV 8 
Aspkickoff: Vi ska vara på den. 
Nämn att ovvekit tar inf tid. 

Välkomms-kit 
Horv har gjort (eller föreslagit, oklart) ett kort för alla nya som kan skickas ut och har 
massa info som är nice att veta för alla nya. 

Arbetsgruppen för kandidatmiddagen 
Vi behöver folk, göra inlägg på chalmers.it.  
Hur taggar vi folk?  
De får gå på kandidatmiddagen! 
Skicka ut innan den 14:e 

Ordförandemöte 
Har vi något vi vill ta upp och diskutera med fkit.  
Arbetssätt för mattermost.  
Prata om aspning. 
Mottagnings snack med nollkit. 
Har ordfs input på studentrösten? 

En kväll med StyrIT 
Vi ska skica ut ett mail om detta ASAP. 
Kväll med styrit: 2016-10-17. Boom! 
Varför arrar man aspning, vad är målet mm. 
Workshop om kväll med styrit, vi gör det på lunchen på måndag. YEAH! 

Ordförandemöte 
Både vi och kåren fixar frågor. 
Vi måste komma på vad för frågor vi vill ha. Vad ska vi fråga lindholmisarna? 
Var ska vi vara på lindholmen? - snacka med snIT 
Studentrösten är lv2 

Studentrösten 
Både vi och kåren fixar frågor. 
Vi måste komma på vad för frågor vi vill ha. Vad ska vi fråga lindholmisarna? 

Matilda Horppu Joel Thorstensson Björn Hedström Andr é Samuelsson 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 
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Var ska vi vara på lindholmen? - snacka med snIT 
Studentrösten är lv2 

Mail från dataföreningen 
Bara horppan har fått det. 
Oklart vad dataföreningen är för något. 
De vill ha våra kontakter. 
Vi PRar inget som vi inte vet vad det är. 

Äskningar 
P.R.I.T. vill ha stekpannor, de får de göra om. Köp bra stekpanna ist för den billigaste på 
IKEA 
Men ge dem cash för att använda el (grendosor} kabelvinda för pubrunda. Ström till alla! 
Beslut: Styrelsen godkänner äskningen om eldosor. 
Beslut: Styrelsen avslår äskningen om stekpannor. 
Digit vill ha en NAS. De ska få den dyra (Styrit är jäviga eftersom vi består av 3 
digit/didit) 
Beslut: Styrelsen godkänner äskningen om NAS för 12 548 kr. 
Beslut: Styrelsen avlsår äskningen om NAS för 10 548 kr. 
Lägg det som en hubbenäskning. Den är även bra för flash a-a IT. 
Approved :D:D:D:D:D (Medlemsnytta eller något) 

Deadline med D om masternollk 
Vi vill ha ett möte med D-styret och MDNollK. 
Joel mailar D-styret ASAP 
Joel kanske skickar ett mail i helgen  

Sektionshoodie 
PR:a på chalmers.it i Lv8  

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet 12:59.  

Matilda Horppu Joel Thorstensson Björn Hedström Andr é Samuelsson 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 



Teknologsektionen Informationsteknik
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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	namn1: Therese Sturesson
	namn2: Therese Sturesson
	tel: 0768805747
	mail: kassor.prit@chalmers.it
	 : I Hubbenköket lagas det en hel del mat, men stekpannorna börjar bli väldigt dåliga, mat fastnar, bränns och värms ojämt. Detta är väldigt tråkigt när man står där och lagar mat så därför äskar vi för att köpa in nya stekpannor. Dessa stekpannor kommer vara bättre anpassade till kokplattorna och när vi ändå håller på så vi vill även byta ut alla stekverktyg så att man skadar de nya stekpannorna så lite som möjligt. Vi vill även sätta upp en till knivmagnet så vi har väldigt många knivar så det kan vara trevligt att sätta upp dem.Knivmagnet (1 st): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20202083/Stekpanna (1 st): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10292098/Annan stekpanna (2 st): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70292095/Stekspade (2 st): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00149459/Stekpincett (1 st): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80149460/
	art1: Knivmagnet (1 st)
	bug1: 79
	art2: Stekpanna (1 st)
	bug2: 129
	art3: Stekpanna (2 st)
	bug3: 398
	art4: Stekspade (2 st)
	bug4: 78
	art5: Stekpincett (1 st)
	bug5: 39
	art6: 
	bug6: 
	art7: 
	bug7: 
	art8: 
	bug8: 
	art9: 
	bug9: 
	total: 723
	ort: Göteborg 2016-10-24
	sig: 
	fort: 
	1: 
	namn1: Therese Sturesson
	namn2: Therese Sturesson
	tel: 0768805747
	mail: kassor.prit@chalmers.it
	 : Under pubrundor och andra arrangemang används ibland förläningskablar, men kabelvindan som har använd innan har fått sådanna skador att det är farligt att använda den. Så vi äskar nu för en ny så att det blir lättare för folk att arrangera. Sen så har vi även fått in klagemål över uttagen vid högtalarna i Hubben, att de sitter väldigt dåligt, och därför vill vi även äska för nya grenuttag. Kabelvinda: http://www.clasohlson.com/se/Kabelvinda-25-m/32-3295Grenuttag: http://www.clasohlson.com/se/5-v%C3%A4gs-grenuttag/32-7217?userSelection=B2C&rememberCookie=false

	2: 
	namn1: digIT
	namn2: Oskar Jedvert
	tel: 0706038055
	mail: oskar.jedvert@gmail.com
	 : För att underlätta hur data sparas och hanteras av alla sektionens organ så föreslår vi i digIT i samråd med FlashIT och StyrIT att införskaffa en NAS (Network Attached Storage). Specifikt så vill FlashIT ha denna för att kunna spara bilder för att lättare kunna sammarbeta inom föreningen. digIT kommer även kunna lösa ett simpelt webb-gränsnitt för att kunna visa valda bilder. digIT kommer även kunna använda det här för att ha en lokal backup. 

Nedan kommer en äskning där vi köper en färdig NAS (Synology Station) med 5 uttag för diskar tillsammans med två 4TB diskar.

Fördelar:
- 	Om en disk krashar är det lättare att byta ut den eftersom det finns en ljusindikator samt hotswap, dvs det är bara att dra ut disken som har krashat och sätta in en ny.
- 	Det kommer finnas bättre support/dokumentation.
- 	Billigare än det andra alternativet (se äskning för DS1815)

Nackdelar:
- 	Mindre prestanda samt lagringsutrymme för pengarna
- 	Mindre uttag initialt, det finns utrymme för ökning till max 15 uttag.

	3: 
	namn1: digIT
	namn2: Oskar Jedvert
	tel: 0706038055
	mail: oskar.jedvert@gmail.com
	 : För att underlätta hur data sparas och hanteras av alla sektionens organ så föreslår vi i digIT i samråd med FlashIT och StyrIT att införskaffa en NAS (Network Attached Storage). Specifikt så vill FlashIT ha denna för att kunna spara bilder för att lättare kunna sammarbeta inom föreningen. digIT kommer även kunna lösa ett simpelt webb-gränsnitt för att kunna visa valda bilder. digIT kommer även kunna använda det här för att ha en lokal backup. 

Nedan kommer en äskning där vi köper en färdig NAS (Synology Station) med 8 uttag för diskar tillsammans med två 4TB diskar.

Fördelar:
- 	Om en disk krashar är det lättare att byta ut den eftersom det finns en ljusindikator samt hotswap, dvs det är bara att dra ut disken som har krashat och sätta in en ny.
- 	Det kommer finnas bättre support/dokumentation. (Jämnfört med egenbyggd NAS)

Nackdelar:
- 	Mindre prestanda samt lagringsutrymme för pengarna



