
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 13.02 

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig) 
Jesper Jaxing (Masteransvarig) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Rebecka Reitmaier (Sekreterare) 
Miranda Bånnsgård (Vice Ordförande) 

§ 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 
Jesper Jaxing och Oscar Evertsson. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

MRCIT pengar  
De har inte blivit fakturerade men de ska bli det av Katarina.  

Asp-utbildning 
Gick bra men tyvärr var det bara 11 stycken där, de som var där fick i uppgift att berätta 
om utbildningen till de andra sittande som inte var där.  

Jämställdhetsgrupp 
Genusgruppen på A har svarat på mailet och styrelsen vill gärna träffa dessa för att se 
vad de gör för arbete. Det finns nu även en fb-grupp för människor på chalmers som vill 
arbeta med jämställdhet. 



GDPR  
Anna ska ha ett möte med kåren, återkommer med mer info efter det. 

StyrIT kläder 
Vi beställer hoodies med tryck från Eklandatryck med färgen blå. Oscar ska fråga Anna 
om hon har något emot blått.  

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Förberedelser för sektionsmöte 
Det diskuterades om att alla som söker en post ska svara på ett antal förbestämda 
frågor som ofta uppkommer på sektionsmötet. Detta för att alla intresserade i förväg ska 
kunna läsa svaren och slippa behöva fråga alla sökande. Det är inte bestämt om detta 
ska användas men om det är fallet lär valberedningen administrera detta.  
 
Det diskuterades även att verksamhetsrapporter snabbt bara ska godkännas på 
sektionsmötet istället för att gå igenom hela för hand. Om någon har någon fråga får de 
specifikt säga vilken sida eller liknande. Även detta för att mötet ska gå snabbare. Denna 
punkt ska diskuteras på kommande ordförandemötet.  

Ansvarsbefrielse 
Det diskuterades om att nypåstigna ska få arrangemangsstopp om de gamla inte kan 
uppvisa ett bokslut när de ska bli ansvarsbefriade. Om detta ska gälla så kommer det 
börja att gälla från de sittande nu. Katarina ska ta upp detta på kassörskvällen och 
Oscar tar upp det på kommande ordförandemötet. 

Sektionsmöte LP4 
Läsperiod 4 är speciell med antal veckor den har, därför kommer sektionsmötet 
antagligen läggas den 9 maj. DigIT brukar ha workshop då men Oscar ska fråga DigIT 
om det är okej att vi använder den tisdagen.  



Utbildningar 
Den 8 november är det styrelseutbildning som vissa ska gå på. Utbildningen kommer att 
handla om jämställdhet.  

Kandidatmiddagsgrupp 
Oscar ska göra en nyhetspost på chalmers.it och fråga om några studenter är 
intresserade av att sitta i denna grupp.  

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13:46. 

 
 
 
 
 
 
 


