
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-01-27, HASen 12:03. 

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

§ 2 Närvarande 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Matilda Horppu (Ordförande) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
Jakob Holmgren (Kommunikatör) 
 

§ 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. 
Björn väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Incident i helgen 
Diskussion förs internt. 

Stadgaändringen till Kårledningen 
Måste fortfarande skickas in. Erik har det på sin todo. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Jakob Holmgren Björn Hedström 

 



 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-01-27, HASen 12:03. 

Input från revisoerna 
Vill ha bättre protokoll. Vi anser att om någon är nyfiken om något som står i våra 
protokoll så är det bäst att kontakta oss för att prata om det. Vi skriver bara 
beslutsprotokoll. Men vi ska även försöka bättra oss. (Vi vet att du läser det här Joel) 
#meta. 

frITid äskning beachvolleyboll 
Beslut: Styrelsen godkänner äskningen efter diskussion. 

Möte om MRCIT 
Joel skall försöka träffa Malin och Lovisa nästa vecka och se hur de bör lägga upp 
någon form av aspning. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet 12:58.  

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Jakob Holmgren Björn Hedström 

 



 frITid

Simon Sundström
070 298 36 94
ssundstrom@live.se

Vi i frITid vill arrangera beachvolleyboll för 
sektionens medlemmar. Vi vill ha pengar till hyra av 
planen och subventionera eller betala för alla som 
vill komma.



Planhyra 840kr
Subventionering av biljettpris 1160kr

2000kr


