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

§ 2 Närvarande 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 
Miranda Bånnsgård (VO) 
Fredrik Bengtsson (SAMO) 
Victoria Eidenvall (Sekreterare) 
Oscar Evertsson (Ordförande) via video 
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 
Anna Nylander och Katarina Bergbom. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

- Motion igenom på FuM, revisor + någon i StyrIT har rätt till utbildning av kåren 
- Obligatorisk utbildning i ekonomi 
- Förslagsvis ordförande eller kassör 

- Jobbat med GDPR och G-suite. DigIT har jobbat med flytten som verkar gå bra 
so far. 

- Möte med Hampus Dahlin angående rekrytering 
- kom inte fram till jättemycket 
- ska ha möte med Niklas Broberg, PA, angående rekryteringsgruppen så 

snart som möjligt 
- Känns som en bra idé 
-  

Kassör  
- Hört av sig till nya kassörer, ska boka möte! 
- Ev. förhandlat sunfleet 

- Halverad månadsavgift 



- 75 % av den rörliga avgiften 
- Träff med Shurgard 

- Katarina och Anna på torsdag denna veckan 
- Sammanställt det ekonomiska läget efter ett halvår (se senare punkt) 
- Diskrimineringsmöte förra fredagen 

- Med personer från IT-programmet och Niklas Broberg 
- Det var flera bra punkter som lyftes 

- Utbildning av handledare 
- Förbättra “fråge-klimatet” 

- Broberg ska maila ut en sammanfattning 
Masteransvarig 

- Vart på möte om Studentrösten 
- Vi ska köpa in egna post-it, pluppar, fika 
- Utvärdera efteråt om det fanns tillräckligt/för lite/för mycket 
- Ca 250 kr 
- Allt material bör köpas från Store 
- Data ska ge oss beachflagga 
- Vi ska ge vidare den till V 

- Alkoholkulturen på Chalmers - ämnet för denna studentrösten 
- Vi har fått materialet, ligger på vårt skåp 

- Allt material till VO för teknologäskning 
- Äskning för alumni-middagen 

 

§ 8 Uppföljning 
 

Ventilation i föreningsrummet? Hör med Akademiska Hus vad för möjligheter det skulle 
kunna finnas att lösa lite bättre luft i det rummet. Fredrik kollar mer på detta. 

- Man måste gå via Chalmersfastigheter, för att de SEN ska ta det med 
Akademiska Hus 

Jax bestämt tid för möte med MRCIT - på gång. 

 
IT-hoodies 
Anna la en beställning 2018-02-27, i samarbete med Katarina.  

 

Uppstartsmöte med nyinvalda kommittéer 
- Att ha ett lunchmöte med de 3 olika kommittéerna 

- Jesper hittar en tid för MRCIT (Väntar på svar) 
- Oscar hittar en tid med ArmIT (Väntar på svar) 
- Fredrik hittar en tid med DigIT (Ikväll) 

 



Repsa vid lunch, onsdag 7/3 
- PR och mys 

- Katarina har gjort en liten text och lägger upp på chalmers.it 
- Bak ikväll hos Katarina 

 
Avtal med mera 

- Förhandla avtal 
- Sunfleet är på gång, Katarina löser 

- Shurgard 
- Katarina och Anna ska dit på torsdag 

- Budgetmöte  
- Möte tisdagen den 20 mars är satt! 

- Alla som vill kan komma! Katarina, Oscar, Fredrik och Miranda är 
bokade i alla fall. 

 
När byts kommittéerna ut? 

- ArmIT vill ha den 1a maj 
- De andra kommittéerna har också blivit meddelande om att de ska fundera på 

detta 
- Dessa datum borde förtydligas i reglementet nästa år 

 

Aspningsarrangörsutbildning 
Pratade med fritid och dom sa att dom förväntade sig ett nytt mail med tider, mailet var 
formulerat i stil med “StyrIT återkommer med tider” 

- Miss i kommunikation - alla väntar på alla 
- Fredrik skickar ett nytt mail  

 
Möte inför aspning 

- Torsdaglunch denna vecka, Fredrik lägger in all info i kalendern 
- Prata om studentrösten 13/4, infokväll, planering av studentrösten.  

- Koordinera aspningen tillsammans med de andra nämnderna och kommittéerna som har 
aspning i LP4 

 
Studentrösten 

- 13 april 
- Ligger i kalenderna 
- Vi borde ha ett möte med SnIT och gå genom hur man gör aspningen 



§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 
 

Status för StyrITs budget 
- Vill man veta mer - fråga Kassör Katarina 
- Vi kommer gå över i budget i bokföringsprogrammet, på grund av missförstånd 
- Kontorsmaterial kommer gå över 
- Föreningsutbildningar  

- finns lite kvar på 
- borde vi kunna göra något kul 

- MA - här finns också lite kul att göra 
- Arrangemangskostnader - vi har pengar till en lunchföreläsning 
- Sektionsmöteskostnader - kommer vi går över 

- Ej budgeterat för el-sladdar 
- Pedagogiska priset 

- Oförutsedda kostnader - inget hittills 
- Ev för mycket bokföring? 
- Men passar bättre på ett mer tydligt konto 

 

Campusutvecklingsdag 21/3 
- Anmälan 13 mars 
- Detta kan man gå på, anmälan krävs 

- Mail till ordförande och samo 
 

Nollkits avtal 
- Avtal angående NollKIT ska få billigare märken för en sida i modulen  
- Märken går under profilering, men StyrIT anser inte att denna profilering ger 

någon studentnytta på sektionen, eftersom märken bara används internt mellan 
overallskommittéer på Chalmers 

- Ha möte ang profilering i allmänhet med NollKIT på deras lunchmöte 
- Oscar och Miranda kollar mer på det 

 

Mail från BEST 
- Utbildningar man kan söka till reducerat priser, som “tema-vecka” 
- Best Courses 
- Oscar svarar 

 

PR:a fum val 



- Inlägg på chalmers.it 
- Anna lägger upp detta 

- FB 
- Anna lägger upp detta  

- Finns någon text i något mail någonstans  
 

Text till NollKIT för modul, deadline fredag 
- 150 - 180 ord om StyrIT 
- Fredrik skriver 

 

digIT studiebesök 
- Ang kommittéutbildning 
- Studiebesök - inom deras område, som utbildning för deras del, liksom till andra 

kommittéer 
- Fredrik styr upp detta 

 
Ordförandeutbildning 

- Fråga - erbjuder kåren någon sådant? 
- NollK får ledarskapsutbildningar t.ex, men dessa sköts med folk utifrån 

- Mail till KL om detta: 
- Så kan vi även visa att vi det är något som vi eftersöker 
- Prata med de olika ordförande på sektionen för att se om det är 

efterfrågat 
- Fredrik skickar mail om detta 
- Miranda skriver upp det som en punkt på nästa möte 

 

En kväll med nya digIT 
- DigIT har möte ikväll, de börjar 17, om StyrIT vill så kan vi svänga förbi några st 

och säga hej 
 

Förvaringsutrymmen för kommittéer? 
- Två saker: hasen används inte till fullo och kommittéer har behov av förvaring 

som inte är i hubben. 
- Prit kikar på vad man kan göra i hasen och rustar upp den 
- Vi pratar med broberg och kommitteerna vill vara med då, de skall även kika på 

alternativ och ta fram en beskrivning för vad de behöver.  
 

 



§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.04 

 
 
 
 
 


