
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-05-12, Idé läran12:00. 

§ 1 Mötets öppnande 
André Samuelsson (Vice ordförande) öppnar mötet klockan 12:00.  

§ 2 Närvarande 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
André Samuelsson (Vice ordförande)  
Jakob Holmgren (Kommunikatör) 
Rebecka Reitmaier 
Jesper Jaxing 
Victoria Eidenvall 

§ 3 Val av mötets ordförande 
André Samuelsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Erik Norlander väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Johan väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
Joel väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Äskning ArmIT tack-kalas 

150kr per person är lite mycket. De får sänka till 90 kr per person. 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

André Samuelsson Erik Norlander Johan Lindskogen Joel Thorstensson 

 
 



 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2017-05-12, Idé läran12:00. 

FlashIT äskning för hoodies 

Då FlashITs arbete är centrerat runt sektionen och det är rimligt att de har 
representationskläder. 
Styrelsen beslutar att godkänna detta. 

Äskning för gitarrsträngar till Hubbengitarren 

Har höjts till 145:- 
Styrelsen beslutar att godkänna detta. 

Guidelines för serveringstillstånd 

VSO har meddelat att vi inte ska ansöka om serveringstillstånd i andra lokaler än vår 
egen. Detta gör saker lite svåra för phaddersittningarna under mottagningen. 

P.R.I.T. har massa städdepositionspengar 

Vi kanske öppnar ett nytt konto där alla depositioner sätts in. Johan svarar på mailet från 
P.R.I.T. 

Städnollankalas 

P.R.I.T. och NollKIT har mailat ut de som städat och ska eventuellt arra nästa fredag. 

Överlämning 

André fixar en doodle för början av juni. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
André Samuelsson avslutar mötet klockan 13:04.  
 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

André Samuelsson Erik Norlander Johan Lindskogen Joel Thorstensson 
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Äskningsansökan

Sida 1 av 2

Sökande

För- och efternamn på den sökande eller kommitté-/föreningsnamn om äskningen kom-
mer från ett organ inom sektionen.

Namn: . . . . .

Ansvarig för äskningen

Namn: . . . . .

Telefon: . . .

Mail: . . . . . .

Motivering

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it

mailto:styrit@chalmers.it
https://chalmers.it


Budget

Artikel Utgift

Total:

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . .

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .
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	namn1: Therese Sturesson
	namn2: Therese Sturesson
	tel: 0768805747
	mail: theraa96@gmail.com
	 : FlashIT har i år satsat mycket på att vara med och fotografera många arrangemang och synas utåt på sektionen. Vi har också genomfört, och har planer på att genomföra, fler egna arrangemang: hittills har vi hållit i CV-fotografering, och vi har senare planer på workshops och andra fototillfällen. Tyvärr har vi inga officiella föreningskläder, vilket gör det svårt att identifiera oss som medlemmar. I nuläget har vi fått nöja oss med att dela på två handmålade t-shirts (varav en har logotypen åt fel håll), men dessa uppfattas som långt från professionella och är inte anpassade för annat än varma platser.Genom att ha profileringskläder skulle vi under våra arrangemang kunna tydliggöra att det är vi som håller i arrangemanget. Det skulle även stort underlätta när vi fotograferar andras arrangemang, både för att arrangörerna ska kunna identifiera vilka som är där i syfte för att fotografera och för att besökarna ska kunna veta varifrån personen som fotar dem kommer. Vi ser att detta inte bara kommer skänka publicitet åt oss, men även IT som sektion eftersom vi fotar arrangemang där studenter från flera sektioner är närvarande.Dessa föreningskläder är tänkt att bestå av hoodies, som kan användas både inom- och utomhus, med FlashITs logotyp på. Kläderna ska vara i varierande storlek och inte vara specificerade med enskilda namn, eftersom framtida generationer av FlashIT, samt medlemmar som inte är med i styrelsen, ska kunna använda sig av dem. Dessa kan förvaras i Hubben då de inte används, antingen på vår hylla i Larssons hörna eller i ett av baröverhängets skåp. Som slutsats tror vi att profileringskläder skulle hjälpa oss att synas, göra det tydligare för arrangörer och arrangemangsbesökare att vi är där i egenskapen av fotografer, samt har en stor potential att användas såväl av oss som för framtida medlemmar.
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