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

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Rebecka Reitmaier (Sekreterare) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 
Fredrik Bengtsson (SAMO) 
Victoria Eidenvall (Sekreterare) 
Miranda Bånnsgård (Vice ordförande) 
Jesper Jaxing (Master-ansvarig) 

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

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Victoria Eidenvall väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Oscar Evertsson och Jesper Jaxing. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

GDPR 
Proposition från styrIT till sektionsmötet 

Datahanteringspolicy uppstartad, vill ha med digit.  
Den 21 februari håller kåren en informationsträff för sektionsstyrelse angående detta 
 

Bullkalaset 
Flyttat till den 27 februari  
Oscar mailar om detta till fkit och PL 

- Lovre mailar kassörer om de mer ekonomiska detaljerna 

 



IT-hoodies  
Ska kontakta attitude och fråga om pris. Klart till sektionsmötet? 
Vi skapar en bindande anmälan med storlekar efter vi vet pris.  

Lovres möte med PRIT 
Möte nr1:  Alla vill gå första hjälpen, många vill gå sus. “Hade varit givande och gjort oss 
mer medvetna vid risksituationer” -- Be dem att lägga in detta i budget så får vi se om 
sektionsmötet godkänner. Bra info för pengarna. 
Fläkt till f-rum? → dålig ventilation. Om det ska fixas behöver pris gå genom oss först.  
Vill använda Hasen till annat, eller ändra struktur. Barbord, mer förvaring eller annat → 
förändring så vi kan använda det  
De får gärna komma med förslag.  
Lovre meddelar PRIT om detta.  

 
Möte nr2: Kring deras 8 medlem. Info till sektionsmötet om de vill ha sitt inval då.  

 
Riccardo 
Vill ha utvärdering av programmet med frågor som: 
“ska vi ha randomgrupper” “Skulle du vilja ha en ren kommunikationskurs på 7.5hp?” 
Jesper och Fredrik pratar med ansvariga för att göra en sådan utvärdering. 

Äskning FrITid 
Isaberg Mountain Resort 
Nissastigen, 330 27 Hestra 

 
Vi godkänner med info om vart de ska och upp till 8109kr.  
Katarina mailar om godkännande av äskning. 

 
 

§ 8 Meddelanden 
§ 9 Diskussionspunkter 
 

Teambuildning 
20 februari 
Brunch 18 kl. 11!  

 



Kvällsmöten - vilka veckor? 
Varje vecka 
Oscar gör en poll så bestämmer vi nästa möte.  
 

PL undrar: Vad vill vi få ut av våra PL-möten? 
Öppen fråga, vad tänker StyrIT 
Studievägledare Jonathan och utbildningssekreterare Elke undrar vad vi ska prata om 
på möten då inte Broberg är med 
 

MRCIT 
Möte med de gamla och nya för att prata om hur de börjar med kontinuitet för kommitten.  
De har två sökande. 
Jesper bokar möte med nya och gamla MRCIT efter inval.  

“Mottagningsträff” 
Vore bra att ha utvärdering med ovkit efter mottagningen. Vi vill prata om det under 
våren, beteendekontrakt från både vår och deras sida kan vara bra. 
Kommunikationskanaler, bör bestämmas innan mottagningen så det inte uppstår 
oklarheter.  
Att diskuter: Hur vill dem ha det, hur tror dem det faktiskt blir.  
 
Möte förslaget till maj. Oscar/Miranda tar upp på ordförande-mötet. 

 
StyrIT-kalaset 

Tema Italien: Vi gör pizza 
“Knytkalas” - man tar med sig sin egna mat 
Lovre köper mustacher till de som inte kan odla sina egna 

 

§ 10 Runda Bordet 
NU  

● Diskussionspunkter 
- Dokument om arrangemang inom ChS 



■ https://chalmersstudentkar.se/wp-content/uploads/2017/08/instrukt
ion_for_arrangorer_inom_chalmers_studentkar_0.pdf - behöver 
det uppdateras? 

- Möten med kommittéer - på vilket sätt kan en styrelse göra detta? 
- Policyer och riktlinjer - vilka har vi och “fungerar” de? 
- Mottagningen 2018  

SU  
● Högskolan skall inleda ett samarbete med Sahlgrenska ang. Psykisk ohälsa. 
● Biblioteket skall ta över ansvaret för att hjälpa dyslektiker från funka. 
● Bra ide: Diskutera med sektionskommitteer vilken bild de vill förmedla av sig 

själva under mottagningen. 
KU  

● Inget nytt, kort presentation om att det kommer bli en vice HA. 
● Diskussion kring relation till PA där IT-sektionen har bland de starkaste 

ställningarna av alla sektioner (om inte den starkaste).  
 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.10 
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