
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-10-14, HASen 12:00. 

§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:03. 

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

§ 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 
Björn väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
Johan väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

Utskick till sektionen om flytten till lindholmen. 
Vi har tagit samma som Data hade, det skall läggas upp på chalmers.it 

En kväll med styrIT 
Kommer vara måndagkväll, vi ses på söndag och fixar presentation och cases. 

Arbetsgrupp till kandidatmiddagen 
Skriv på chalmers.it 

§ 8 Meddelanden 
Matilda har varit på KU: fick mer caps-info, kolla i dokumentet. 
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Matilda har även varit på ordförandemöte: Mattermost är för dåligt på mobilen så vi 
testar att använda slack istället. Vi ska även testa använda matrix-alternativet. 
Det diskuterades även om vi skulle lämna in säckvis med burkar (och få pantpengar 
tillbaka). Matilda mailar D- och E-styret och kollar om de vill sammarbeta i frågan. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Datatjej vill ha hjälp med PR 
Kanske skicka vidare till ArmIT? 

Kommunikationspolicyn 
Lägga till en länk till “Kårens riktlinjer för kommunikation på engelska” och “Kårens 
engelska ordlista”. Vi rensar anslagstavlan efter mötet. 

Publicera sammanfattningar av möten istället för hela 
Erik tycker att det finns en poäng att bara publicera maskade protokoll men låta 
revisorerna ha tillgång till de fullständiga protokollen. 

frITid vill ha mer profileringspengar 
Behöver motiveras bättre, de får återkomma. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

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