
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-12-16, HASen 11:45. 

§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 11:45.  
 

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

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

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Äskning från André Samuelsson 
Beslut: Styrelsen godkänner äskningen. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 

 



 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-12-16, HASen 11:45. 

sexIT har tackkalas 
Beslut: Godkänns att spendera ca 40kr per person på tackkalaset som extern 
representation. 

sexIT vill spendera pengar på kantiner och annat för matlagning (köp 
av saker för över 1500:-) 
Beslut: Styrelsen godkänner utgiften. 

P.R.I.T. vill ha mer pengar för förbrukningsmaterial 
Beslut: StyrIT skjuter till extra pengar från utvecklingskostnader Hubben. 

Bullkalas LP3 går som extern representation 
StyrIT godkänner att kommittéerna får spendera pengar på fika till bullkalas vilket 
kommer gå som extern representation. 

IT-hoodies 
Björn ser till att det händer något. 

Maila programansvariga på ID och SE angående att MRCIT kommer 
hända 
Joel löser detta snarast möjligt. 

Ny inspektor nästa sektionsmöte 
Björn mailar Samuel och kollar om han vill fortsätta vara inspektor. 

Instutitionsrådet 
Wilhelm Hedman kanske är intresserad av en plats. snIT kanske har någon de vill 
skicka, till exempel Johan Andersson! 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

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

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 

 



StyrIT

André Samuelsson

0762503030

tejp@chalmers.it

På sektionsmötet används projektorn i rummet i stor utsträckning. Dock gör det att den 
projektoransvarige måste vända sig om åtskilliga gånger under kvällen vilket är oergonomiskt 
och ineffektivt.

Jag föreslår att en HDMI-splitter köps in. Vilket gör att projektorn kan speglas till ytterligare 
en skärm som kan stå brevid den projektoransvarige.

https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/kablar-adaptrar/hdmi/splitter/aktiv-hdmi-
splitter-2-vags-p68793



Aktiv HDMI-splitter 2-vägs 599:-

599:-


