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

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

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

GDPR 

Anna berättar att det har kommit fram lite mer information. För att få gratis gsuite 
behöver sektionen registrera sig på en hemsida (https://www.techsoup.se/user/register/), 
den är dock lite komplicerad då den behöver mycket information om sektionen. 

 

Handbok för kontinuitet till alla kommittéer  
Miranda har pratat med William Leven och hon har fått information från honom om vad 
digit brukar ge ut i början till de nya sittande kommitteerna.  
 

Jobba vidare med regelverket för slack 
ITs Slack-kanaler är just nu bara på Svenska, detta är något som bör tänkas på. Det har 
tydligen skapats en slack-grupp för engelsktalande masterstudenter som styrelsen inte 
visste om innan.  
 

https://www.techsoup.se/user/register/


Mental Health Awareness mail 
Fredrik har haft ett möte med masterstudenten som skickade mailet. Eventet kommer 
antagligen hållas i LV2 eller LV3. Lite löst ser det ut att bli en eftermiddag med lektioner, 
diskussion och fika ute på lindholmen.  

§ 8 Meddelanden 
§ 9 Diskussionspunkter 

Vara med på kommittéers möten 
Fredrik lyfte detta på SU. Detta kan vara bra för att kommitteerna ska få närmare kontakt 
med styrelsen. Att t.ex varje StyrIT har några kommittéer, så har StyrIT kontakt med alla 
i alla kommittèr. Anna berättar att hon har haft liknande arrangemang innan och att det 
funkade okej men att det blev konstigt ibland om man var med på ett vanligt möte.  
 
Ett alternativ till detta skulle kunna vara att ha utvecklingssamtal med kommitteerna, 
ungefär 4 stycken per år per kommitte. Oscar skriver i ordförande slack-kanalen så 
ordförandena fråga deras grupp om vad de tycker om detta.  

Firmateckning 
Just nu står det att fler än styrelsens ordförande och kassör ska vara firmatecknare. 
Detta behöver ändras och det vore bra att rätta detta genom en proposition till nästa 
sektionsmöte. 

 

Lägga upp drawITs stadga på chalmers.it 
Jesper ska kolla på detta och lägger upp den på chalmers.it.  

 
Kommitte-reflektion  
Det kan vara bra med halvtid och avslutningsmöte med kommittéerna för att få ett 
närmare samarbete med dom. Kontinuitet har inte alltid skötts bra och detta är viktigt för 
att arbetet ska gå bra. Miranda lägger till detta som en punkt till kommande 
ordförandemöte. 

 

Utvärdera StyrITs arbete 
Vi har suttit ett halvår nu. Kan vara bra att diskutera detta, mer teambuilding också! 
Rebecka, Miranda och Anna fixar ett formulär. Kan vara bra att skicka ut innan nyår.  
 

 



Bläck till skrivaren 
Behövs bläck till skrivaren. Jesper köper det.  

 
Proposition från Kårledningen - unofficial 
Det finns möjlighet att sektionen får pengar från kåren, detta för att sektionen har lagt 
pengar på att utreda moms etc. Denna information lär vara viktig för andra sektioner 
också. Oscar pratade med Josefin från kårledningen och de ville ha fakturorna och en 
bakgrund för att kunna göra en motion. 

 

Ordförandemötesidé  
Anna hade en idé att ungefär vartannat möte så skapar styrelsen diskussionspunkter 
som ska diskuteras i varje kommitte. På ordförande mötet diskuterar man resultatet. 
Detta för ett utbildande syfte, att grupperna ska tänka över olika situationer som har 
tänkt och kan komma att hända. När Anna gjorde detta så tog mötena lite längre tid, 
cirka två timmar för hela mötet och cirka 1h på diskussion från uppgifterna. 

 
I övrigt kan det vara bra att diskuterar ordförandemötena kort i kommitteerna så de 
andra får reda på vad som diskuterats. Man kan i framtiden maila ut 
ordförandemöteskallelsen till både kommitten och ordförande, detta för att alla ska få 
reda på när det hålls.  

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.00. 

 
 


