
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 08.30 

§ 2 Närvarande 
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 Fredrik Bengtsson 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

- Pratat lite med ArmIT om maillistor (speciellt gentemot mastersstudenter) och hur 
de får använda dem. De får skicka information om sig själva, men inget mer, t.ex 
information från företag. 

- Ska ha möte med E-styret, tillsammans med ITs personuppgiftsombud, om 
GDPR och DatE-IT 

VO 
- Undrar om StyrITs åsikt inför punkt på ordförandemöte: 

- När kan man boka Hubben? 
- Tenta+omtentadagar kan man inte boka Hubben alls 
- Ändra om i lokalpolicy att det går att boka ifrån kl 14 (nu är det 13) 

på sista omtenta/tenta-dagen 
- Självstudiedagar fungerar som en vanlig vardag, det går inte att 

boka Hubben mellan kl 8.00-17.00 
- Röda vardagar fungerar som vanlig helgdag, går att boka hela 

dagen 

§ 8 Uppföljning 



IT-hoodies, utdelning  
- Status? Annar har koll, Oscar hör med Anna hur vi ligger till 

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

- Finns möjlighet att skapa ny flik på chalmers.it för icke IT-relaterade nyheter?  
- Fredrik har kollat med digit 
- Svar: Göra en slack-kanal för icke-IT nyheter, där alla som är 

intresserade kan gå med för att ta del av random roligheter som kanske 
inte är direkt kopplade till IT-sektionen 

§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 
 

- Äskning bounce 
- FrITid har en äskning 

- StyrIT godkänner äskningen 
- Stadga EqualIT 

- StyrIT tycker det ser bra ut, har inget att tillägga/ändra på innan EqualITs 
möte 

- Oscar mailar StyrITs feedback.  
- Aspning feedback 

- Första asp-middagen gick bra enligt de svar som kommit in 
- Aspning/kassörskväll på torsdag 

- Fredrik är dubbelbokad. Fredrik löser detta. 
- Studentrösten 

- Handla godis och vindruvor 
- Lovre, vad är budget? 250 kr från kåren, kollar upp vad som är för 

sektionen 
- Oscar frågar fkit om de har några frågor till planscherna för studentrösten. 

- Slackkanal för random info/samarbeten/projekt 
- Ideella idéer, de som inte kan betala för sig 
- Plugg/studierelaterade idéer, master thesis,  
- Det finns en google-grupp också, som ArmIT ansvarar för 

- Oscar pratar med nya ArmIT, om samarbeta med detta 
- Vet folk om att den finns nu? 
- Lite oklart.. 

- Ta med på nästa möte då fler förhoppningsvis är med! Behövs 
struktureras upp 

- Extra mysmiddag med de som är intresserade av att söka StyrIT 



- Ha en till chill-kväll för frågor, ingen direkt aspning då detta antagligen 
hamnar i lv5, efter intervjuer 

- Oscar ansvarar för doodle och boka in detta, deadline ikväll, han 
återkommer då med dag 

- StyrIT har beslutat att hålla ett fyllnadsval för ArmIT och på rekommendation av 
valberedningen beslutade styrIT att välja in Arvid Björklund (IT15) som ledamot i 
ArmIT.  

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 09:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


