
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-03-22, Hubben 15:30 

 

§ 1  Mötets öppnande 
Gabriel Andersson(Ordförande) öppnar mötet klockan 15:30 
 

§ 2  Närvarande 
Gabriel Andersson (Ordförande) 
Mikael Malmqvist (Vice Ordförande) 
Jonathan Thunberg (Kassör) 
Victor Nilsson (Sekreterare) 
Lovisa Jäberg (Socialt ansvarig och SAMO)  
Björn Bergquist (Masteransvarig) 
 
 

§ 3  Val av mötets ordförande 
Gabriel Andersson väljs som mötets ordförande. 
 
 

§ 4  Val av mötets sekreterare 
Victor Nilsson väljs som mötets sekreterare. 
 
 

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

 
 

§ 6  Adjungeringar 
Föreligger ej. 
 
 

§ 7  Uppföljning 
Föreligger ej.  

 
 
 

Gabriel Andersson Victor Nilsson Lovisa Jäberg         Björn Bergquist 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 
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§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 
 

 
 

§ 9 Diskussionspunkter 
● Skicka ut beställning av Hoodies  

○ Anmälan kommer i praktiska syften vara bindande 
● Äskning Nätverkskort  

○ Äskningen godkänns 
● Programledningen ska få resultatet från enkäten om accessproblemen 
● sexIT vill köpa in en skeppsklocka för uppsättning i Hubben 

○ P.R.I.T. är ok med denna inventarie 
○ Vi godkänner inköpet 

● Wolfgang ska tackas av.  
○ GD bör bokas.  
○ Vi kollar med mannen själv innan vi tar beslut om boka 

● Masterrepresentanter måste hittas 
○ Vi har ett par förslag, vilka skall kollas närmare på 

 
 

§ 10 Runda Bordet 
 
 

§ 11  Mötets avslutande 
Nu är det slut för idag *klappklapp* 
Tack och adjö för idag *klappklapp* 
Tänk vad dagen gått fort 
Tänk så mycket vi gjort 
Men nu är det slut för idag *klappklapp* 
 
Gabriel Andersson avslutar mötet 16:30 

 

Gabriel Andersson Victor Nilsson Lovisa Jäberg         Björn Bergquist 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 
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	namn1: didIT (rekoil och Eda)
	namn2: Adrian Bjugård
	tel: 0707144327
	mail: rekoil@chalmers.it
	 : Den nylanserade tjänsten hubbIT har fått mycket bra respons från sektionens medlemmar, och vi tror att den över tid kan öka populariteten och användandet av Hubben.

Vid en vetenskaplig undersökning av sektionens medlemmar, angav 100% av tillfrågade (20st, alla sektionsmedlemmar som befann sig i Hubben när undersökningen utfördes) att de använder hubbIT. Det är uppenbart att sektionens medlemmar uppskattar tjänsten och vi vill därför att den ska fungera så bra som möjligt.

I nuläget fungerar hubbIT suboptimalt på grund av ett dåligt trådlöst nätverkskort i bardatorn, vi skulle alltså behöva köpa ett nytt trådlöst nätverkskort till bardatorn. Det nuvarande kortet plockar uppskattningsvis enbart upp 60% av alla sektionsmedlemmars enheter och funkar bara intermittent för andra sektionsmedlemmar. 

Det nätverkskortet som står i äskningen stödjer fler protokoll, fler kanaler, och fler frekvenser än det som sitter i bardatorn i nuläget. Kortet i äskningen har testats och verifierat att fungera markant bättre än nuvarande kort, detta var dessutom med en internmonterad antenn, kortet i äskningen har en kraftigare antenn än både testmaskinen och det nuvarande kortet i bardatorn.
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