
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.04. 

§ 2 Närvarande 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Miranda Bånnsgård (VO) 
Fredrik Bengtsson (SAMO) 
Oscar Evertsson (Ordförande)  
Jesper Jaxing (Master-ansvarig) 

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

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Miranda Bånnsgård väljs som mötets sekreterare. 

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

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

- Affischering, på Lindholmen får man bara affischera på anslagstavlor,  
Oscar mailar ut till FKIT en påminnelse om detta 

Kassör  
- Bokfört 
- Haft möte med P.R.I.T.s ordförande angående lite olika frågor 

- HASen, går det hyra något annat rum för de pengarna? Känns waste på 
det rummet. 

- Vill du ha förvaringsutrymme eller föreningsrum?  
- Förvaring främst 

- Ventilation i föreningsrummet? Höra Akademiska Hus vad för möjligheter 
det skulle kunna finnas att lösa lite bättre luft i det rummet 

- Fredrik kollar mer på detta. 
MA 

- Jesper har mailat MRCIT om att boka möte i LP4 - både nyinvalda och de som 
snart ska gå av 

§ 8 Uppföljning 
 



Bullkalaset 
Vad ska StyrIT bjuda på?  

- Oscar hittar ett recept på en god kaka 
- Jesper och Katarina bakar 

 
IT-hoodies 
Vi har fått in ca 25 anmälningar 

- Anna lägger en beställning idag, i samarbete med Katarina 

 
Kvällsmöte 
Kommer ske den 8e mars. 

 
Lindholmsfestivalen 
De önskar PR 

- Oscar lägger upp ett inlägg på chalmers.it 
 

§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 
 

Uppstartsmöte med nyinvalda kommittéer 
Vilket upplägg går det att ha på detta?  

- Anpassa till de olika kommittéerna? 
- Att ha ett lunchmöte med de 3 olika kommittéerna 

- MRCIT, ArmIT och DigIT 
- Jesper hittar en tid för MRCIT 
- Oscar hittar en tid med ArmIT 
- Fredrik hittar en tid med DigIT 

- Syfte med detta möte: 
- Ge ett ansikte på StyrIT 
- Vad som förväntas av dem? 
- Vad som förväntas av StyrIT 
- Lite att tänka på i deras verksamhet 
- Praktiska detaljer och förhållningsregler 

 

Repsa vid lunch 
 



- Att StyrIT hänger i Hubben och käkar lunch 
- StyrIT-hoodies på 
- Vi är trevliga personer 
- Ska vi bjuda på något? 

- Vi behöver baka eller köpa något till detta! 
- Vi bakar nästa tisdag 

- Nästa vecka, onsdag 
- Ligger i FKIT-kalendern  

 
Förhandling av avtal, shurgard, budgetmöte  

- Olika avtal såsom 
- Försäkring 
- Photoshop 
- Sunfleet 
- Shurgard (där bokföring förvaras) 

- Ett budgetmöte 
- Hur ska vi lägga upp budget för sektionen och dess olika kommittéer 

- Oscar, Katarina, Fredrik får gärna närvara på detta. 
- Katarina försöker doodla fram en tid för detta 

 
En fråga från ArmIT  
När går de nya på? 

- De vill ha 1 maj.  
- Tar upp detta på ordförandemöte. 
- Ev få med detta i reglementet inför nästa år 

 
Aspningsarrangörsutbildning 

- FrITid, SnIT och FanbärerIT är de kommittéer som har aspning nästa period 
- Fredrik har mailat berörda kommittéer men de har inte svarat än 

 

En rykryteringskommitté? 
Oscar har bokat in ett möte med intresserad på lunch på torsdag för att få reda på lite 
mer om detta.  
 
Idéer på enkla arrangemang inom jämställdhetsarbete 

- Kurs i feministiskt självförsvar 
- Grundkurs i självförsvar 
- Ha en tidslinje med årtal upp i Hubben med lagar för att öka medvetenhet 
- Att ha något arrangemang med FrITid 

 



- Lägga jämställdhetspengar på något liknande 

 
Tssw  

- Efter skoltid den 21e mars 
- Sista anmälan den 7e mars.  
- Fredrik kommer gå på något av passen 

 

Studentrösten 
Jesper har svarat angående möjliga datum, 11e, 12e och 17e april, kåren ska 
återkomma med ett av dessa datum. 

 
Börja planera aspning 
Snacka ihop oss med de andra kommittéerna som ska ha aspning för en gemensam 
asp-kickoff.  
 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.10 

 
 
 
 

 


