
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.00. 

§ 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 
Fredrik Bengtsson och Jesper Jaxing. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
 

Kår-workshop 
Katarina och Fredrik var på kårens workshop angående jämställdhet.  
 

Jämställdhetsgruppsmöte 
Möte har varit och det gick bra. Det diskuterades mest vilka de var och vad de kunde 
och ville göra i framtiden. Fredrik berättade även om vad SAMO posten gjorde i 
styrelsen. Det diskuterades även om hur sexIT-standard borde hanteras under 
aspningen. Det diskuterades även huruvida det finns regler om hur man bör vara klädd i 
kårens bastu, att vissa inte har badkläder gör vissa mycket obekväma och alla ska 
känna sig välkomna.  

 

FUM 
Fredrik har varit på FUM och tycker att följande var relevanta: 



● Angående flytt till Lindholmen och varför det avbröts: på grund av risker och i 
mars ska nästa utredning vara klar.  

● Första dagen: man ska se över om man kan skriva in sig digitalt istället för att 
behöva vara där fysiskt 

● Man har börjat prata engelska på FUM  

 
Möte med Riccardo (masterprogramsansvarig SE) 
Riccardo vill gärna se ett närmare samarbete mellan IT sektionen på chalmers och den 
som finns på GU, detta för att SE har många kurser tillsammans. Det diskuterades även 
om att det hade varit bra att ha ett rum för SE studenter så som ID studenter har där 
man kan äta lunch och umgås. Riccard vill få en lista på saker som bör finnas i rummet 
och vill tillsätta en grupp studenter med honom och en fastighetsansvarig på lindholmen 
för att undersöka detta. Jesper kan tänka sig att vara representant för styrelsen.  
Några saker som vi kom fram till att rummet borde innehålla:  

● Låst för andra studenter  
● Lunch möjligheter (micros) 
● El-uttag 
● Soffor och bord 

GDPR  
Anna har kommit fram till att det kåren sa på deras senaste möte inte verkar stämma, 
det vill säga att en plan ska finnas i maj 2018. Det verkar som att planen ska vara 
implementerad då. Anna har mailat kåren med en undran om hur de tänkt angående 
detta.  

 

Studentrösten 
snIT håller på att sammanställa informationen. En lapp som fanns i förslagslådan var att 
man skulle kunna ge anonym feedback till styrelsen. Det var tanken med förslagslådan 
och man kan redan ge anonym feedback via chalmers.it. Oscar ska be Anna att gå ut 
med information om detta.  
 

Möte med Valberedningen 
Inget nytt uppkom på mötet och det gick bra. 
 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 
 



Skriva en handbok för kontinuitet till alla kommitteer  
Innan har kontinuiteten varit dålig för vissa poster och kommitteer. Allmän information för 
att sitta i kommitte bör finnas och det diskuterades huruvida detta ska genomföras och 
vad som bör vara i denna kontinuitet. Oscar ska prata med Anna om detta. 
 

Ändring av stadgan 
I stadgarna står det inte att styrelsen ska göra studiebevakan även om detta är vad vi 
gör tillsammans med snIT, detta för att verka för studenternas studier. Det kan vara så 
att vi behöver lägga till detta i stadgan. 

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13:10. 


