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Närvarande  
StyrIT 

● Ordförande: Johan Wennerbeck 
● Vice ordförande: Tobias Lindgren 
● Omar Oueidat 
● Maja Nyberg 
● Ludvig Ekman 
● Rebecca Finne 
● Julia Ortheden 
● Simon Sundström 

Övriga mötesdeltagare 
- 

 
Mötets ordförande  
Johan Wennerbeck 
 
Mötets sekreterare  
Ludvig Ekman 
 
Justerare  
Simon Sundström 
Julia Ortheden 

 
 

1 Mötets öppnande 
Tid: 18:00 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status. (10 min) 
 
3 Föregående möte  
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. (5 
min) 

● Hoodies 
● Trello struktur 

○ Beslut: Johans förslag ser okej ut.  
○ Vi behöver nog backlogg. 

 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter. (30 min) 

● Johan - Möte med Akademiska hus. 
○ Akademiska hus har särskilda ansvarsområden som skiljer sig från Chalmers 

fastigheter och kåren.  
○ Info finns i mötesprotokollet om akademiska hus.  

● Johan - Möte med lite ordföranden 



○ Johan och Tubas vill kontinuerligt (2ggr/år) träffa alla ordförande en och en. 
■ VO borde kanske ha dem i framtiden, men det är Johan hittills.  

● Johan - Möte med Niklas Broberg 
○ Prat om lokaler. Finns potentiella platser vi kan utöka på.  
○ StyrIT får vara med första dagen när Johan håller tal.  

■ Särskilt SAMO.  
● Kanske kör enbart på visitkort.  

○ Han är gärna med på En dag med StyrIT. 
○ Rekrytgruppen på IT: Hampus kommer inte lägga ned så mycket tid som han 

hoppats. 
● Johan - Möte med Gurgy, Tandlös, Jörgen, Ricardo 

○ Det ser ut att bli ett sektionsfritt kök i källaren i Jupiter. 
○ Vi kanske får lokal på våning två i Jupiter.  
○ Gurgy är duktig och drivande.  

● Johan - Medarbetarsamtal med StyrITs medlemmar 
● Johan - Jourtelefon (Flash) 

○ Vi tar NollKITs jourtelefon under bastun på mottagningen.  
 
5 Diskussionspunkter 

● pHadderkampsfinalen och Mrcit rundvandring (5 min) 
○ Beslut: Julia, Simon och Ludvig ansvarar för lekar (samma för båda).  

● En dag med Styrit / TBD (90 min) 
○ Innehåll 

■ Ideér som vi tycker verkar vettiga 
● Presentation av StyrIT och TBD 
● Fråga Niklas om bidrag.  
● Info om: 

○ Alkoholhantering, ffa mottagning.  
○ Härskarteknik 

■ Presentation + lek (kom på vilken ht) 
○ Jämlikhet 

● Namn-/nickskylt 
○ Logistiskt problem 

● Efterhäng efter eventet 
○ Typ brännboll och spel/lekar i smågrupper.  
○ Något där alkohol inte är i centrum. 
○ Inte festa i Hubben efteråt. 

● Lokal - Kan vi vara i Tobias stuga i Skatås?? 
● Mat 

○ Mellanmål/frukt 
○ Lunch 
○ Grill efter? 



● Info från NollKIT 
○ Dom ska få chansen att komma ut med något till alla aktiva  

○ Externa parter 
■ KL  

● Johan vill outsourca, Simon vill inte ha människa framför 
powerpoint. 

○ Mat 
○ Anmälan 

■ Vi har antagligen en begränsad budget och behöver i första mån prioritera 
kommitéer.  

○ Infoutskick 
○ (prisutdelning) 
○ Namnbyte? En dag med Styrit låter inte så fränt.  

● Sektionsmöte under mottagningen (5 min) 
○ Mat 
○ Närvarande 

■ Ordförandes förslag: Efter punkten Mat och Närvarande skjuta upp 
diskussionen till ett framtida möte.  

 
6 Övrigt (10 min) 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 

○ Johan har jobbat och styrt bra! 
● Utvärdering av detta möte 

○ Svårt med mindmap och så många 
● Övrigt på sektionen 

 
7 Mötets avslutande (Total 180 min = 3 timmar) 
Tid: 21:30 
 
 


