
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:30.  

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Miranda Bånnsgård (Vice ordförande) 
Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig) 
Rebecka Reitmaier (Ledamot) 
Jesper Jaxing (Masteransvarig) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Rebecka Reitmaier väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Miranda Bånnsgård och Katarina Bergbom.  

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Revisorer efterträdare 
Revisorer har innan behövt söka upp efterträdare själva. De vill ha hjälp av styrelsen 
med detta jobb. Styrelsen ska prata med de sittande revisorerna men det som har 
diskuterats är att styrelsen tycker att: 
Revisorer ska åläggas att  

● Ha en infokväll för sökande 
● Göra ett utlåtande om tillträdande revisorer  



Och att styrelsen ska hjälpa till att hitta sektionsmedlemmar som vill söka. 

P.R.I.T’s sittning 
P.R.I.T’s sittning blev omlagd och kommer därför ej ligga i omtentaperioden. Den 
kommer istället hållas den 13:e Oktober.  

Bonsai Campus 
Bonsai har skrivit ett kontrakt med kåren, i detta kontrakt står det att det bara är 
Chalmers Promotion som får publicera i jobb-fliken. Detta betyder att ArmIT hade behövt 
gå via Promotion varje gång de vill göra ett inlägg. Oscar och Tobias (ArmIT’s 
ordförande) ska på möte med Sofia (kårledning AO) idag. Om Bonsai campus kommer 
användas av majoriteten av sektionerna på Chalmers vill styrelsen inte se att 
it-sektionen hamnar efter. Styrelsen anser dock att användandet av en sådan här app 
bör tas på ett sektionsmöte.  

Ekonomi 
Arbetet med sektionens ekonomi fortlöper. Katarina har skickat in kompletterande 
uppgifter till Grant Thornton för att flytta över till bokföringssystemet Fortnox. Katarina 
ska höra av sig till bokföringsbyrån på torsdag denna vecka. 

Logga 
Anna har gjort fyra olika alternativ på styrelsens nya logga, dessa ska styrelsen rösta på 
idag. 

Budgetfrågor  
Det har uppkommit frågor om representationsbudgeten och profileringsbudgeten på 
sektionen. Katarina ska prata med VO på kårledningen för att få mer information om det 
finns några riktlinjer.  

Möten 
Oscar har varit på KU och programrådet, Miranda har varit på NU och Fredrik på SU. 

Övrigt 
Miranda ska kolla upp vad styrelsen ska göra om en person hoppar av en kommitte på 
sektionen. Styrelsen bestämde ett preliminärt datum för sektionsmötet, 5 Oktober 2017.  



§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13:30. 

 
 


