
 

§ 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) 
Victoria Eidenvall (Sekreterare) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 

§ 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 
Jesper Jaxing och Miranda Bånnsgård 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

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

- Gjort ett verifikatscript för att underlätta bokföringen för kassörerna 
- Har haft möte med revisorer angående förra mötesprotokollet  
- Varit på programråd 

SAMO  
- Höll föreläsning om latex, tips och trix, med årskurs 1. Latex-mallen innehåller 

även SAMOs kontaktuppgifter.  
Kassör  

- Kassörskväll - diskuterades hur ska de nya börja jobba när de gamla inte är klara 
med bokföringen 

§ 8 Uppföljning 
IT-hoodies, utdelning  



 

- Har skickat mail men inte fått svar. 

Slack-kanal 
- Mycket info om saker som inte är helt sektionsrelaterat. Oscar ska boka in möte 

med ArmIT angående detta. 
 

§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 

- Översättning av policys 
- Inga dokument finns på engelska, vilket är problematiskt då 

icke-svensktalande kan väljas in  
- Rekrytera liten grupp som vill göra detta, StyrIT har inte tid.  

- Jesper fixar inlägg på chalmers.it. Som tack får de som översätter 
ett presentkort på store. 

- Mail från tofsen 
- Uppföljning om metoo-grejer.  

- Fredrik skickar in uppföljning från vår sida 
- Styrit.chalmers.it 

- Fredrik och Oscar löser uppdateringar på sidan 
- Inventering av persondata 

- Jesper och Oscar ska göra detta under fredag lunch. 
- Aspning denna vecka 

- Budget och verksamhetsplansmöte 
- Äta hos drawIT, styrIT bjuder 

- Ordförandemöte 
- Fångarna på edit.  

- Ca 14-18 
- Oscar sätter sig någonstans och planerar vid 11 och alla som vill 

får komma. Alla planerar sin egen station. 
- Anna fixar outline till hela dagen och gör inlägg i aspslacken  
- Vi går ut och äter tillsammans med aspar efter eventet.  
- Samling för StyrIT 13.30  

- Dagordning för kommande sektionsmöte 
- Vänta med propositioner till senare 

- Möte med P.R.I.T angående Hubbens städsituation 
- Lunchmöte 17 april i EG-5207  

- Anna, Miranda och Fredrik går. 
- Meddela P.R.I.T att om Nollan inte städar går det att utesluta dem från 

fester i Hubben, men de får fortfarande vara där och plugga 
- GDPR, föreningar 



 

- Vissa föreningar skulle behöva vara egna organisationer för att underlätta 
för GDPR.  

- Inga föreningar ska vara en del av oss. De FÅR INTE använda vårt 
organisationsnummer.  

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 09:20 

 


