
 

Mötesprotokoll StyrIT 
Tid och datum: 2018-07-18 
 
Närvarande  
StyrIT 

● Ordförande: Johan Wennerbeck 
● Vice: Tobias Lindgren 
● Omar Oueidat 
● Maja Nyberg 
● Ludvig Ekman 
● Julia Ortheden 

Övriga mötesdeltagare 
- 

 

Mötets ordförande  
Johan Wennerbeck 
 
Mötets sekreterare  
Ludvig Ekman 
 
Justerare  
Omar Oueidat 
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. 

● Lek inför rundvandring och pHadderkampsfinal. Påminn om att boka in planeringsträff 
(den kan ske på discgolfsbanan). (1 min) 

● Kontinuitet från företrädare påminnelse. (1 min) 
 

 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● Johan ska prata med DigIT om vilken information de bör ha tillgång till.  
● Johan klarade alkoholprovet. 

 
 
5 Diskussionspunkter 

● NollKIT - GoPro äskning (se längst ned i detta dokument)  



 

○ Det är önskvärt att alla föreningar och kommiteer på IT har möjlighet att låna 
gopro:n från NollKIT. 

■ Ett framtida projekt kan vara att skriva en mall för hyresavtal kring 
utrustning som de olika kommiteerna äger, för att underlätta utlåning. 

○ Beslut: StyrIT godkänner NollKITs äskning.  
■ GoPro:n bör läggas till på NollKITs inventarielista. 
■ En oro inom StyrIT är att ett så litet och värdefullt föremål enklare kan 

tappas bort. Och om kameran tappas bort kan det vara ett tecken på att 
man kanske inte borde köpa in en GoPro i framtiden.  

● Horv, sunfleet (Edit: Tubas vet mer) 
○ Omar är ansvarig för sunfleet. 

● Uppdatera styrit.chalmers.it ansvarig  
○ Beslut: Julia är ansvarig för styrit.chalmers.se 

● P.R.I.T prison island  
○ PRIT vill lägga resten av sin teambuildingbudget på ett tillfälle. Eftersom 

kostnaden för detta tillfälle överstiger 900kr behövs StyrITs godkännande. 
○ En nackdel med detta är att de inte kan använda sina teambuildingpengar till 

hösten, då det kan behövas inför aspningen.  
○ Beslut: PRIT får använda resten av teambuildingbudgeten på ett tillfälle.  

■ StyrIT vill styrka vikten av att ha ett teambuildingtillfället till hösten och 
hoppas att det sker.  

● P.R.I.T fixa ligga  
○ Omar informerar om att det kommer att kosta pengar att reparera den stora 

glasdörrskylen i Hubben.  
● P.R.I.T Nollanstäd  

○ Hur ställer vi oss till att Nollan ska behöva deposition som man senare får tillbaka 
när man städat hubben? 

■ Förutom de etiska problem som finns tror vi dessutom inte att betalning 
praktiskt går att lösa på ett sätt som StyrIT kan känna att vi står bakom.  

● En dag med styrit / “TBD” planeringsdiskussion. (120 min inkluderat 20 min paus) 
○ Antecknades ej.  

 
6 Övrigt (10 min) 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 
● Utvärdering av detta möte 
● Övrigt på sektionen 

 
7 Mötets avslutande (Totalt cirka 180 min) 
Tid: 22:20 
 



 

Äskning NollKIT GoPro 
 
Hej StyrIT! 
 
Vi i NollKIT tycker att ett inköp av en GoPro till mottagningen skulle vara ett perfekt ställe att 
lägga en del av de pengarna som blev över från förra året.  
Den skulle kunna användas till väldigt många nollupdrag, recapfilm/filmer & introfilmer till 
mottagningen! 
Att få bättre material från mer actionfyllda arrangemang är något vi ser både skulle kunna dra 
fler till programmet samt medverka till att fler kommer till Götaplatsen första dagen! (det är inte 
längre obligatoriskt). 
 
Detta går enligt oss i linje med vad PL har sagt att pengarna ska gå till (en långsiktigt bättre 
mottagningen).  
 
En GoPro skulle långsiktigt få fler att vilja göra sina uppdrag eftersom det blir lättare att filma -> 
mottagningen blir bättre 
 
Då nästa NollKIT ska göra PR för ett arr kan man lägga upp en bra teaser i filmformat -> Nollan 
blir taggad och det blir en bättre mottagning. 
 
Det finns mycket fler konkreta exempel på varför det är bra men det är sommar och ni slipper 
läsa de ifall jag inte skriver de ;) 
 
Den vi har kollat på kostar 2 800:-, med de tillbehör som skulle vara bra att ha till skulle det 
landa på under 3 500:- 
 
Hoppas ni tycker detta låter som en lika bra idé som vi gör! 

 
 
 
--  
NollKIT genom 
Melker 'Mike' Veltman 
Infochef 
NollKIT'18 
 


