
§ 1 Mötets öppnande 
Katarina Bergbom (Kassör) öppnar mötet klockan 12.00. 

§ 2 Närvarande 
Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Rebecka Reitmaier (Sekreterare) 
Miranda Bånnsgård (Vice Ordförande) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Katarina Bergbom väljs som mötets ordförande. 

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

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Anna Nylander och Miranda Bånnsgård. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

GDPR  
Anna har varit på möte med Oscar (Kårens IT ansvarig) och William Levén (DigIT) 
angående GDPR. Det framkom mycket information på detta mötet. Det vi vet behöver 
göra än så länge är följande: 
  

● Hitta ett alternativ till Google Drive 
● Hitta ett alternativ till Gmail  
● Utbilda alla kommitteer och föreningar 

○ Insamling, hantering, och borttagning av data 
● Kartlägga all information som finns på Google Drive i nuläget 

○ Behöver gå tillbaka flera år och be dem ta bort all persondata-dokument 
■ Aspar 
■ Anmälningar 
■ Etc. 

● Göra en mappstruktur som ska gällas för alla (detta för att hitta data lättare)  
● Behöver två nya poster 



○ En “revisor” person - Data Controller (DA) 
■ Denna person ska Ifrågasätta och granska det sparas 

○ StyrIT - data protection officer (DPO) 
■ Informera och rådgiva den andra revisorn så att lagen följs, denna 

person ska även vara kontaktperson för granskningar. 
● Införa logg om hur vi hanterar datan för hela organisation 

 
Styrelsen behöver också antagligen tillsätta en arbetsgrupp för att hantera detta. Det 
vore bra om äldre personer från DigIT och StyrIT kan vara med i arbetsgruppen.  

 

Handbok för kontinuitet till alla kommittéer  
Anna ska prata med William Leven och för att veta vilken information han har i sina 
utskick. Anna har inte hunnit detta än.  
 

Jobba vidare med regelverket för slack 
Oscar tar det. Jämlikhetsgruppen tänker göra en undersökning om hur det är att studera 
på IT sektionen, från denna kanske de kan få idéer till detta dokument. 
 

Mental Health Awareness mail 
Masterstudenten har inte svarat än så Fredrik ska maila igen.  

§ 8 Meddelanden 
Anna meddelar att hon har bokat möte med valberedningen och talman inför 
sektionsmötet. Båda är på torsdag och alla som kan bör komma.  

§ 9 Diskussionspunkter 

Ekononomimöte 
Det har varit ekonomimöte med bland annat alla sektionernas ordföranden och kassörer 
var med samt VO och kårorf. På detta möte diskuterades det hur ekonomin ska ordnas. 
Det framkom att det inte är självklart att en sektion är en allmännyttig ideell förening. VO 
från kårledningen hade haft möte med andra skolors VOs för att diskutera hur dom gör, 
Chalmers skiljer dock sig från de flesta högskolor på grund av att Chalmers är en 
stiftelse. Oscar tror att de flesta förstår problemet som finns.  

Jämlikhetsgruppen 
De har haft ett möte till, nu vill de komma igång på riktigt. De har gjort en facebook-grupp 
och ska ha ett meddelande på sektionsmötet. De ska försöka att ha ett arrangemang 
snart. 



 

Äskning Lussekatter 
Äskning från FikIT, styrelsen godkänner äskningen.  

 
Äskning Julmys tävling 
Äskning från FikIT, styrelsen godkänner äskningen.  
 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Katarina avslutar mötet 13.10. 

 



FikIT

Sara Kitzing

0704012646

slkitzing@gmail.com

För att bidra med extra mycket julmys till vårt samarr med FlashIT och HookIT så hade vi i 
FikIT velat bjuda på lussekatter eftersom lussekatter är juligt fika och alla gillar fika. 



Ingredienser 200

200



FikIT, FlashIT, HookIT

Sara Kitzing

0704012646

slkitzing@gmail.com

För att bidra till julstämning och sammanhållning på sektionen vill FikIT, FlashIT och HookIT 
anordna julmys med pepparkakshusbyggartävling. Julmys har varit en succé tidigare år och 
vi vill föra traditionen vidare på vårt vis. Ett stort intresse har visats för detta, både via vårt 
facebook-evenemang och antalet anmälda till tävlingen. Därför tror vi att det kommer att bli 
en rolig och uppskattad tävling, även för de som inte bygger själva eftersom det kommer 
finnas många kreativa hus att kolla på. Alla på plats kommer även få möjligheten att rösta på 
sitt favorithus och därmed vara delaktig i vilka som blir som blir de ärofyllda vinnarna.



Pepparkakshus, 10st 350

Kristyr (florsocker och karamellfärg) 85

Nonstop, 5st 150

Annan dekor 50

635


