
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-09-30, 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) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
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 
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 

ovkIT bastu teambuilding 
Vi behöver äskningen samt deltagarlista till styrit-mailen. 

Utvärdering av mottagningen med NollKIT 
NollKIT återkommer med tid. Matilda pratar med Albin. 

Photo shoot med FlashIT 
Kanske söndag sen eftermiddag. 
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Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-09-30, HASen 12:00. 

Kravspec på Hubben 3.0 
Formulär till fkit. Resten av sektionen lite bredare angående studier. Vill ha ut formuläret 
innan sektionsmötet. Beslut: Erik och Björn ska titta på detta. 

En kväll med styrIT 
Skulle vara bra att ha en diskussion med ovKIT innan aspningen. 
Beslut: Torsdag 13/10 preliminärt. Tejp kollar med P.R.I.T. om när de har sin 
smygaspning. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Mattermostfråga från P.R.I.T. 
Hur föra kommunikation mellan föreningar? StyrITs nuvarande åsikt är att de bör skapa 
privata eller publika kanaler i cthit-teamet och disskutera där. 

Ambulans i Hubben 
En student fick en allergisk reaktion av sin mat härom dagen. Hen mår bra nu. 

Workshop inför sektionsmötet 
Vi kör söndag kl 13.00. 

Budgetera pengar för revisorernas jobb 
Revisorerna uppskattar den lagda tiden till 15 manstimmar per sektionsmöte, så ca 60h 
jobb. 

§ 10 Runda Bordet 
Björn var på samverkansforum. Det pratades mycket om etik och vilka åsikter som borde 
gälla på skolan. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet 13:01.  

Matilda Horppu Erik Norlander Björn Hedström Andr é Samuelsson 
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare 


