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§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:02.  

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

Ansvarsfördelning på våra ASP-arr 
Joel: Fångarna på EDIT 
Björn och Jakob: Hemliga arret 
Erik och Johan: VP och budget 
Matilda och André: Studentröstplanering 
Diskussion förs om de olika asparren. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 
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NollKIT-sexIT 
sexIT skall fixa guidelines för vad de förväntar sig av folk som lånar deras grejer. 
Vi skall styra upp ett till möte med båda parter tillsammans för att se till att ingen 
underliggande konflikt kommer finnas kvar. 

MRCIT 
De har haft möte nyligen, Joel arbetar tillsammans med dem för att göra en 
verksamhetsplan och budget. 

Nya dispositionsavtalet 
Vi behöver gå ut på Chalmers.it och berätta att Hubben nu ska vara tillgänglig för alla 
kårens medlemmar. 

FikITs ändrade stadgar 
Beslut: Styrelsen godkänner stadgan. 

Uppskattning för städnollan 
Diksussion förs om vad man kan göra. Eventuellt städkalas är planerat, men kanske inte 
uppskattas av alla. 

Kontinuitet 
Matilda har en idé om att vi ska tänka på hur mycket tid vi lagt på StyrITs arbete, för att 
kunna ge förslag till nästa år StyrIT på att eventuellt avlasta vissa posters uppdrag. 

PTS 
Styrelsen godkänner extern representation för NollKIT för årets phaddertacksittning. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet klockan 13:08.  
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