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§ 1  Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:08.  
 

§ 2  Närvarande 
Matilda Horppu (Ordförande) 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
André Samuelsson (Vice Ordförande) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
Jakob Holmgren (Kommunikatiör) 
 

§ 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 
Jakob väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
André väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
 

§ 6  Adjungeringar 
Föreligger ej. 
 

§ 7  Uppföljning 
Föreligger ej. 

   

Matilda Horppu Erik Norlander Jakob Holmgren André Samuelsson 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 
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§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

 

§ 9 Diskussionspunkter 

Nollan under 18 år 
Beslut: Matilda mailar ut info om vad som gäller till phaddrarna. 

Access till Hubben 
Sektionen varken kan eller bör stänga av folk ifrån Hubben så en annan lösning behövs. 
Beslut: Matilda mailar P.R.I.T. för att fixa ett möte. 

Bastusånger 
Thorlåten är förbjuden och barkkassören sjungs med “...smiska dig på…” i övrigt gäller 
sunt förnuft. 

P.R.I.T.’s äskningar 
Beslut: StyrIT avslår äskningen som godkändes på mötet 20160717 då P.R.I.T. hade 
skrivit fel summa i äskningen. 
Beslut: StyrIT godkänner de tre nya äskningarna från P.R.I.T. (i bilaga) 

NollKIT’s spendering av pengar 
Beslut: StyrIT godkänner NollKIT’s spendering av pengarna. 
“Det är ju trots allt mottagning :)” 

Mottagningsmötet 
Beslut: Vi avslår beslutet som togs om på mötet 20160717. Det blir istället ett 
ickebeslutfattande möte. 

Utlysning 
Matanmälan för nollan och phaddrar 
Handboken om sektionsmöte 
Dagordningen 
/j #sektionsmöte 
Länk till mattermost 

Innehåll 
HookIT tar upp en låtsasmotion 
Tårta till phaddergrupperna. 
 

Matilda Horppu Erik Norlander Jakob Holmgren André Samuelsson 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 
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Öva med PJ 
Kanske söndag med Rolén. 

Lunch under mottagning 
Vegetarisk rätt 
Beslut: André pratar med Horv om att samåka till axfood. 

digIT sunfleet 
Johan fixar sunfleetkort 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11  Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet 13:20. 

Matilda Horppu Erik Norlander Jakob Holmgren André Samuelsson 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 
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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
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	tel: 0768805747
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	 : Hubben är inte bara en samlingsplats för IT-studenter. Ett flertal gånger per läsperiod förvandlas Hubben till en pub, med finpubstema, karaokebar eller vad annat som nu passar tillställningen. Vi känner att vi vill förbättra Hubbens barupplevelse, och detta genom att göra baravdelningen mer lik en riktig bar.I nuläget finns där en bardisk, och vi känner att något som skulle göra det ännu mer barlikt vore ett överhäng ovanför denna, med glas och plats för förvaring. För detta är absolut inte bara en fråga om estetik, utan även funktionalitet. För de som arbetar i baren skulle plats för glas vara av stor vikt, eftersom det då blir enklare att servera gästerna och personalen slipper trängas kring det redan trånga drinkblandningsbordet för att hämta glas. Även tallrikar med mera, framförallt de som inte används så ofta, skulle kunna förvaras där för åtkomst vid pubar, sittningar och liknande. Vidare skulle förvaringen kunna användas för extra barutrustning och reservdelar som kan behövas tas fram så fort som möjligt om olyckan skulle vara framme.  Vi ser även möjlighet att olika kommittéer och föreningar kan använda överhänget för förvaring, särskilt de som i nuläget har liten eller ingen förvaring. Det skulle ge ett mervärde till resten av kommitté- och föreningslivet på IT.Vi ser även möjlighet att måla någonting på den sidan av skåpen som är vänd mot Hubben, liknande det sätt som bardisken idag är målad. Alternativt skulle man kunna ha små tv skärmar uppsatta på som digIT tar hand om där man även kan ha drinklistor och liknande under pubrundan.Sammanfattningsvis tror vi att ett baröverhäng skulle underlätta för de som arbetar i baren, lösa flera av nulägets förvaringsfrågor och utveckla bardelen av Hubben till att bli mer lik en riktig bar.
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	1: 
	namn1: Therese Sturesson
	namn2: Therese Stuesson
	tel: 0768805747
	mail: kassor.prit@chalmers.it
	 : Många arrangemang i Hubben involverar matservering på ett eller annat sätt, och det är även vanligt med gemensam matlagning efter skoltid samt till lunchen. Tallrikar är således viktigt att ha i Hubbens kök. Tyvärr har ett flertal tallrikar gått sönder sedan det senaste inköpet, vilket leder till att nya behöver köpas in. Detta gäller även glas och muggar.//ÖhrnieÄta bör man annars dör man // Owe

	2: 
	namn1: Therese Sturesson
	namn2: Therese Sturesson
	tel: 0768-805747
	mail: theraa96@gmail.com
	 : Under rustveckan vill P.R.I.T. rusta lite saker i Hubben. Bland annat vill vi förstärka baren, slipa och olja om den för att det blir bättre matchning mellan träskivorna vid baren. Vi skulle även vilja köpa in ett paraplyställ, som inte är för free loot, utan där man kan ha dem ifred. Sen vill vi även sätta upp persienner då det lyser rätt mycket sol in i Hubben vilket kan vara störande i pluggandet och eftersom det inte finns tillräckligt mycket gardiner så är det en bra ide att sätta upp gardiner. Allt för att folk som spenderar tid i Hubben ska få en så bra upplevelse som möjligt. 



