
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 13.01 

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

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

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Fredrik Bengtsson väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Jesper Jaxing och Katarina Bergbom. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

IT-hoodies  
Anna ska skapa en intresseanmälan och lägga upp på facebook och chalmers.it.  

MRCIT pengar  
Styrelsen skall få pengar, allt är löst, det är bara att skicka fakturan. 

FlashIT en kommitté? 
Det verkar inte vara så populärt bland sittande i FlashIT. Ej aktuellt i dagsläget. 

 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 



§ 9 Diskussionspunkter 

Studentrösten 
Jesper och Fredrik planerar detta. Styrelsemedlemmar ska komma på förslag om vad 
man kan fråga studenterna.  

Försäkringsvillkor 
Sektionen har just nu två olika försäkringar och man behöver se över om båda dessa 
behövs. Detta behöver göras senast nästa kalenderår.  

Asp-utbildning 
Det ska hållas en asp-utbildning för de som ska hålla i aspningen. Preliminärt datum är 
måndag LV1.  

After school event, städning  
S.P.R.I.T. städade efter sig som de skulle, men efter det festade några i hubben och de 
städade inte. StyrIT skall försöka ta reda på vilka det var, men kan bli svårt. 
Oscar mailar drawIT om denna diskussion.  

Ekologiskt kaffe 
Med tanke på den ekonomiska situationen är det okej att vi inte enbart köper ekologiskt 
kaffe. Detta bör ses över igen när vi vet mer om våra tillgångar.  

Ekonomi 
Katarina har hållit i en kassörskväll, den gick bra. LV3 ska alla sektionens kassörer vara i 
fas. Katarina ska kolla med Grant Thornton om de kan gå igenom den nya bokföringen 
tillsammans med revisorerna. Katarina berättar även att det ser ut som att sektionen 
betalar dubbelt till FortNox, hon ska kolla upp detta mer noggrant.  

Jämställdhetsgrupp 
En sådan grupp ska startas, styrelsen kommer leta efter studenter som är intresserade 
och det kommer behöva hållas i ett uppstartsmöte inom snar framtid.  



FrITid teambuilding 
Styrelsen godkänner att frITid väljer att spendera pengar på att paddla under deras 
teambuilding.  

StyrIT internt  
Oscar gör en teambuilding doodle om datumet. Att tänka på “dom tre sakerna som 
format mig mest”. Katarina och Anna ska fixa det sista med den nya loggan. 

GDPR 
Anna har haft möte med ordförande i DigIT. Det verkar vara mycket att fixa och det 
pratades om att starta en arbetsgrupp för att lösa problemen. Anna har även mailat till 
kåren för att be om information om hur de löser det, hon har inte fått svar. 

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.59.04.  

 
 
 
 
 


