
§ 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) 

§ 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 Fredrik Bengtsson 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

- Har möte med E-styret, tillsammans med ITs dataskyddsombud, om GDPR och 
DatE-IT. Oscar pratar med nya ArmIT angående besluten.  

- Möte med NollkIT + ArmIT om mottagningen, fokus på spons och Bonsai 
- Inventerat data med sektionens dataskyddsombud 

SAMO  
- Psykosocial skyddsrond 

- Bra möte 
- Projekt för att regelbundet låta studenter träffa PL och prata om problem 

med kurser. 
- Vi fortsätter som tidigare med alkoholkultur, inkludering av studenter i 

föreningsliv.  
- Protokoll dyker upp senare 

Kassör  
- Hört med Grant Thornton kring kassörsutbildning 
- Har varit på en ekonomiutbildning som kåren hållit i 



 
VO 

- Ordförandemöte 
- PRIT jobbar vidare med städningen, de har även tillåtelse att göra om 

HASen till förråd 
- StyrIT startar en slack-kanal med tydliga regler (StyrIT kommer med 

förslag på regler nästa möte) 
- Nästa möte: Tema Mottagning, då är även nya StyrIT invalda 

- Möte med PRIT ang StädNollan, tillsammans med Fredrik och Anna 
- Sammanfattningsvis: Försöka börja om från början med nya Nollan med 

inställningen att städa Hubben är en självklarhet. T.ex. försöka få in 
städningen som en naturlig del av att läsa IT och på mottagningen .  

§ 8 Uppföljning 
IT-hoodies, utdelning  

- Anna har skickat mail två gånger men inte fått svar. Ska ringa Eklanda Tryck idag 
för uppföljning.  

Slack-kanal 
- Oscar ska skapa riktlinjer att följa (som förslagsvis hamnar i 

kommunikationspolicyn eller liknande dokument) 
 

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

icke-svensktalande kan väljas in och därmed måste följa de policys som 
finns.  

- 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 efter årsmöte med 
EqualIT 

 

Styrit.chalmers.it 
- Fredrik och Oscar löser uppdateringar på sidan. Fredrik har fått access 



§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 

 
- Profileringsbudget, fråga angående motion 

- Motion om ökning av profileringsbudget. Ska komma med genomtänkt 
underlag för summa. Måste finnas utrymme i budgeten för det. Får vi se 
ett vettigt förslag kan vi diskutera det. Oscar säger till motionären att 
komma in med förslag.  

- Kontaktpersoner 
- Alla bör följa upp med de kommittéer de tidigare haft kontakt med, hur de 

har det, om allt går bra.  
- Stadga 

- Behöver uppdateras och skickas till kåren. StyrIT har inte tid tid denna 
veckan, vi skjuter upp till nästa vecka. Behöver göras innan 
sektionsmötet.  

- P.R.I.T. PL-möte 
- De vill vara med på nästa möte med PL angående lokaler de hittat som 

inte används. Oscar skickar till PL och pratar med P.R.I.T. 
- Revisormathjälp 

- De behöver hjälp med att gå igenom allas bokföring och vill ge mat till de 
som hjälper till. Revisorerna har en summa som är godkänd av 
sektionsmötet för mat. De kan besluta att dela upp den bland dem de 
önskar mata.  

- Fumvalposter på anslagstavlan 
- Bryter mot kommunikationspolicyn.  
- Postern är för stor, men StyrIT beslutar att låta den sitta kvar. 

- Äskningar 
- Delar till backupserver (digIT) 

- “Backups är en bra grej att ha. Nu har vi inte det. Vi vill ha det. 
Med det vi äskar för planerar vi bygga en backup server.” 

- Vi tvivlar på kylningen, dubbelkolla med digIT att det är det de vill 
ha och inget bättre, dyrare. Om vi godkänner denna maxar vi 
äskningsfonden. De behöver komma in med utförligare motivering. 
Katarina pratar med digIT för komplettering.  

- Uppdatering av bardatorn (digIT) 
- “Bardatorn har varit med sektionen i många år och börjar ta sina 

sista andetag. Den hänger sig, är seg när det kommer till att starta 
program och är allmänt långsam. Denna äskning ämnar 
införskaffa delar för att uppgradera bardatorn med. Detta ska lösa 



de nuvaranade problemen och framtidssäkra bardatorn för de 
kommande åren.” 

- Tyvärr finns inte tillräckligt med pengar i äskningsfonden för i år, 
men de är välkomna att äska igen nästa verksamhetsår (från 1 
juli)  

- Mat till sektionsmöte  
- Victoria mailar ArmIT, MRCIT och P.R.I.T..  

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 09:23 


