
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 08.07 

§ 2 Närvarande 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Miranda Bånnsgård (VO) 
Fredrik Bengtsson (SAMO) 
Victoria Eidenvall (Sekreterare) 
Oscar Evertsson (Ordförande) 

§ 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 
Katarina Bergbom och Miranda Bånnsgård. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

- Ska jobba med GSuite struktur ihop med digIT, förmodligen blir det ett utkast 
som alla kommittéer får ha åsikter om innan det blir något slutgiltigt (för att hålla 
alla glada och för att få ett så bra resultat som möjligt.)  

- Ska titta på eventuell ordförandeutbildning så fort Oscar blir helt frisk. 
- Möte angående rekryteringsgrupp, skall återkomma med mer konkret förslag, ser 

ut att föreslå att det blir en ny sorts nämnd som rekryterar specifikt till IT. Dettaa i 
kontrast till nu där rekryt i första hand skall representera Chalmers snarare än ett 
specifikt program.  

Kassör  
- Gjort budget-mall med Fredrik och Miranda 
- Katarina kommer lägga upp mallen 
- Sagt upp avtalet med Shurgard  
- Nytt sunfleetavtal är påväg, ska kollas igenom en sista gång och skrivas under. 
- Möte ang. Rekryteringsgrupp. (se punkt 3 ordförande) 

 
Samo 

● SU 



○ Studentbarometern gick mindre bra i år, hälften så många svarande. Den 
kommer göras om.  

○ Det har bestämts att ett antal miljoner från “Chalmers Stiftelse” skall gå till 
jämställdhet 

○ Cubsec är snälla och man kan ringa dem, 0317724499, om man tycker 
något är obehagligt 

■ Vi ska få material som vi kan dela ut till kommittéerna. 
○ Pride 18/8 
○ Det ska komma nya skyltar till bastun i kårhuset och Härryda 
○ Kommer finnas fler väktare på campus. 
○ Samverkansforum edit-i: 

■ Skall starta upp ett projekt för riktad rekrytering av kvinnliga 
studenter till D, E, IT inför nästa antagning,  

■ De vill ha studenter som gör allt jobb 
○ Intressanta saker från studentbarometern - 

■ För få svarande så helt värdelöst för masterprogrammen 
■ Största problemen på IT är  

● stress, integration, och brist på eluttag 
● Kvinnliga studenter mer stressade än manliga.  

■ Kvinnliga studenter har allmänt en sämre bild av lärare och väldigt 
stor skillnad i “Jag upplever att jag kan framföra kritik till mina 
lärare utan att behöva tänka på negativa konsekvenser”  

● 55% från kvinnliga studenter respektive 82% från de 
manliga (där 100% är instämmer helt och 0 % är 
instämmer inte alls) 

■ Stor skillnad i ålder och bild av lärare, säger nog mer om var i 
utbildningen de dåliga kurserna ligger.  

■ Diskriminering pga kön och nationalitet fanns i fritextsvar. 

§ 8 Uppföljning 
 
IT-hoodies, hämtning 

● De finns på Stadium! Katarina och Victoria åker och hämtar hoodies på fredag 
samt tömmer förrådet hos Shurgard.  

 

Uppstartsmöte med nyinvalda kommittéer 
● ArmIT 

○ Inte svarat, trots påtryckningar 
● MRCIT 

○ Möte inbokat till fredag 
 



Nollkits avtal 
● Avtal angående annons i modulen för att få billigare märken 
● Oscar pratade med NollKIT 
● De får gärna lägga motion till sektionsmötet, men som det ser ut nu kan de ej ha 

sådana intäkter som inte gagnar fler på sektionen.  
 

Möte inför aspning på söndag 
● Var? 

○ Hos Katarina/Oscar? Ska kollas och beslutas.  
● Vem?  

○ Anna och Fredrik 
● Hur 

○ Oscar & Katarina ansvarar för mat  
● När? 

○ Ca 17-.  
● Oscar skickar ut formulär inför hela aspning, matgnäll och vilka arr man vill vara 

med på.  
 

§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 
 
 

En åttonde P.R.I.T. medlem? 
- De behöver ta ett beslut, även om beslutet är att inte ta in någon, och meddela 

detta beslut till StyrIT 
- Aktivt beslut viktigt! Katarina pratar med dem och råder dem att ta ett aktivt 

beslut.  
 

Ta en StyrIT-bild! 
- Bild med hoodies 
- Ta den innan asp-arr på söndag. Ca 15.30. 

 
PR:a Ölbruket på chalmers.it, vad sätter vi för regler? 

- Om vi postar för mycket annat tas fokus från ITs nyheter. Vad vill vi? Bara IT eller 
annat?  

- Vad ska vara med? 
- Om det inte har med IT och göra, ska det inte vara på chalmers.it (utom i väldigt 

speciella fall) 



- Alltså blir det ett nej till ölbruket.  
- Finns möjlighet att skapa ny flik på chalmers.it för icke IT-relaterade nyheter?  

- - Fredrik kollar med digit 
 
Workshop sexism + fokusgrupp 

- Kåren ska ha en workshop den 21 mars. Fredrik ska gå. 
- https://www.facebook.com/events/606017669790504 

 
 

Inkommit ett mail om elitism på sektionen 
Oscar svarar på mailet. 
 
Träffa andra datastyrelser i Sverige 

- Folk har mycket att göra, kanske flytta till hösten i stället.  
- Oscar svarar på mailet.  

 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 09.00 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/606017669790504

