
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 08.00 

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

§ 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 
Katarina Bergbom och Oscar Evertsson. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

- KU 
- CINGs jubileumsfond behöver nomineringar. Deadline den 2e april. 

(http://www.cing.chalmers.se/jubileumsfond) 
- Kommer bytas system för Ladok  

- Kommer inte registrera sig på läsår längre, utan “kurspaket” 
- Innebär online-registrering vid Mottagningen. Viktigt att få ut till 

nyantagna. Dvs, digitalt upprop. 
- NollKIT behöver skriva om detta i modulen 

- Ska ha möte med ArmIT idag 
- De har hittat en kille till som vill sitta i ArmIT 

- Hur väljer vi in honom - ta reda på till nästa möte 
- Ringt skatteverket med Lovre 

 
Kassör  

- Sektionsekonomiforum  
- Teknologäskning stänger 13/5, finns mycket pengar att äska för om man 

har idéer eller projekt så borde man äska!  
- 30k är öronmärkta för Lindholmen 

 



- För sektionen (pengar som blir över), stoppa överskottet i fonder? 
- Andra sektioner har: 
- Kaptialfond (för att kommittéer ska kunna göra en större grej som 

är bestående), lokalfond, äskningsfond 
- Behöver det stå i någon stadga, liknande  

- Lovre kollar lite mer på detta när tid över 
- Nytt sunfleetavtal 

- Signerat av båda parter och klart! 
- Shurgard tömt och låst! 
- P.R.I.T. har meddelat att de inte kommer ta in en 8e medlem 
- Hämtat hoodies med Victoria från Stadium  

 
VO 

- NU: 
- Workshop om alkohol 

§ 8 Uppföljning 
 

IT-hoodies, utdelning  
- Hoodies är hämtade, så nu ska de på tryck! 

- De ligger i HASen 
- Vem har koll på trycket? 

- Anna kollade upp kostnaden, så hon har koll på detta och kan lösa  
 

Uppstartsmöte med nyinvalda kommittéer 
- ArmIT 

○ Skall ha möte idag, vill ha en till medlem 
■ Vi pratar med nya ArmIT och Valberedningen 

● -> vi kan välja in utan sektionsmöte 
○ Oscar undrar vad han ska ta upp 
○ FKIT-kalendern är första prio 

■ Glöm ej event-kalendern 
○ Ha koll på policies och andra relevanta dokument 

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

- Om det inte har med IT-sektionen att göra (ex. aktiviteter av sektions-kommitteer 
och föreningar), 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 

 



 

§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 
 

Ta en StyrIT-bild! 
- Oscar gör en doodle 

Gå på GDPR utbildning 

Bank-ID license 
- Katarina fick ett mail ifrån kassör i DigIT att kunna signa verifikat med bank-ID, -> 

slippa pappers-bokföringen 
- Detta kommer i så fall bli inför nästa år 
- Kostar 1-1,5 peng till varje signering, men kanske kan få det gratis om vi är ideell 

förening. digIT ska se över detta och återkomma 
 

Nästa möte, jax kan inte på onsdagar 
- Drumle gör en doodle för StyrIT-möten! 

 

Mail kontaktuppgifter 
- Mail från Kåren att de ska skicka ut en broschyr med alla kommittéer/föreningar 

på chalmers finns med,  
- På IT fattas EquaIT 
- Drumle kollar igenom så att alla finns med  

 

Ha med dpo (data protection controller) på Fångarna på 
EDIT 

- Eftersom en i StyrIT hade denna post, borde vi har information om denna post, ej 
glömma detta! 
 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 08.53 

 

 


