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1 Mötets öppnande 
Tid: 08:03 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status.  
 
3 Föregående möte  
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. 

● Kontaktpersoner till kommitteer - ta kontakt innan 23 september 
● Dispositionsavtal - ok att spontana. Tobias ska prata med digit om aktivitetsanmälan 

funktion. 
○ Tobias har lite problem med funktionen som aktivitetsanmäler.  

● Matlagning i hubben. Johan skulle maila ut. Ludvig skulle kolla upp med möjligheten att 
få värmesensorer.  

○ Inte gjort än! 
● 8bit slapp betala 
● pHadderkampsfinal samt rundvandring 
● Sektionsmöte 0 check ifall allt är under kontroll 
● Första dagen mastermottagningen 
● Blåljus. Meddela MK och Kårledningen 
● Johan kommer föra över punkter från mötet till trello 
● Vilken nivå vi vill ha på GDPR 

 



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

● Johan KU - Skrev på ett avtal om att vara en sektion. Dispositionsavtalet kommer till 
våren. 

○ Bra del i avtalet “Kåren ansvarar för att erbjuda och genomföra minst två 
utbildningar om ekonomi per år för sektionernas firmatecknare och revisorer.“ 

● Johan FuM-kickoff. Det var mer för Fum-representanter än Styrelseordföranden. Kändes 
lite ovärt.  

● Johan Sektions ekonomi Forum - Bra forum att prata om saker och få svar på frågor om 
hur andra gör med ekonomi. Inget särskilt att ta upp.  

● Johan och Simon möte med DPO 
○ DPO tycker vi hanterat mottagningen bra. 
○ DPO vill att vi ska ta bort sista punkten ur deras åtaganden, att se över 

sektionens datahanteringspolicy. 
○ DPO vill ha GDPR-utbildningar, men det är dyrt.  
○ Vi måste kunna betala för slack ibland för att kunna ta bort data.  

● Johan Ledarskapsutbildning 
○ ArmIT, NollKIT, P.R.I.T., frITid, digIT 

● Ludd - mötesprotokoll 
 
5 Diskussionspunkter 

● Utvärdering Sektionsmöte 0  
○ Gick anmälan ut i tid? Deadline? 

■ Söndagen innan mötet är bra att ha matdeadline på, så är det fler än två 
läsdagar emellan.  

○ Gick information ut på rätt sätt? 
■ Mycket få anmälningar. 
■ Vi hade gärna haft ett inspring om det för att få fler att komma.  

○ Är ett kort 1 timmas möte det vi vill att sektionsmöte 0 ska vara eller ska vi återgå 
till 3 timmars skojmöte på kvällstid nästa år? 

■ Blandade åsikter: 
● Omar: Hade varit kul med tre timmar för att skoja till det.  
● Tubas: Om man har för mycket kul fattar man kanske inte riktigt 

vad ett sektionsmöte är.  
● Maja: Tre timmar brukar vara långt.  
● Sune: Vi kanske kan prata med Broberg och fråga om vi kan dra 

över? (Gäller bara ander MV1 och 2).  
■ Det bästa verkar ha varit 1,5-2h långt möte, så att man hinner ha kul.  
■ Lunch känns bättre än kväll.  



■ Beslut: En punkt på nästa PL-möte är ifall vi kan få en lunch+lite till nästa 
år.  

■ Beslut: Sune har ansvar för att det ska skrivas ned i kontinuitetsmappen.  
○ Var det en rimlig motion att föra vidare? 

■ Ja, fast vi hade inte definerat glass.  
■ Det var kul.  

○ Kan vara bra att inte ha LV1-2 om det finns ID studenter i StyrIT (dom har mycket 
då). 

○ Ska det promotas som provsektionsmöte eller som ett vanligt sektionsmöte?  
■ Det var väldigt bra att Josefin (sektionsmötets ordförande) sa och 

förklarade vad en viss punkt på mötet innebar.  
■ Några i StyrIT hade föredragit att man inte säger uttryckligen att det är ett 

låtsasmöte. Istället kan man dra massor skämt så att folk inser att det är 
på låtsas, det är roligare.  

● Grafisk policy/profil - Se nedan och skrolla gärna igenom dokumentet i länken för att få 
ett hum om vad det är. De två punkter nedan inom citationstecken är från Trello. 

○ “Typ som kåren har: 
https://chs.chalmers.se/wp-content/uploads/2017/09/Chalmers-Studenk%C3%A5
rs-Grafiska-Profil_2.pdf 

○ Typ samlat ställe där våra loggor finns och information om hur vi vill att man ska 
använda dom.” 

○ Maja kommer med förslaget om att även inkludera en lathund om hur man 
använder samtliga andra loggor på Chalmers. Kåren, GasqueK, Pubrundan, osv.  

○ Beslut: Julia åläggs detta och Johan ska berätta för henne om det.  
● 5 min - Uppdatera lokalpolicyn gällande Hasen. Följande står just nu. 

○ HASen är avsedd som mötesrum för såväl interna som externa möten inom 
sektionens aktiva organ samt föreningar, likväl arbetsrum för grupparbeten och 
självstudier. Det kan ej bokas studiedagar 12.00 13.00, då HASen då är avsedd 
för interna lunchmöten. HASen skall på grund av sitt läge vara låst då den inte 
används. I HASen råder strikt fest och alkoholförbud på samma vis som i 
studierummet. 

○ Beslut: Man ska inte kunna boka hasen längre, och lokalpolicyn behöver skrivas 
om till att det ska vara ett förråd och inte lokalpolicy.  

○ Beslut: Tobias ansvarar för att policyn blir skriven, och kollar med äldre StyrIT 
om vi får ändra i policy utan sektionsmöte.  

● 10 min - Skapa beslutslogg. 
○ Skapa en fin mall i excel med beslut, status, anledning med mera från tidigare 

möten.  
○ Beslut: Simon och Maja ansvarar för excellark.  

● Affisch om styrIT inklusive kontaktinformation 
○ Beslut: Julia ansvarar, kollar med Johan. 

● Heldag en helg för att kicka igång arbetet. Lite små workshops samt skapandet av ett 
gantschema med mera. Upplägg får gärna diskuteras.  

https://chs.chalmers.se/wp-content/uploads/2017/09/Chalmers-Studenk%C3%A5rs-Grafiska-Profil_2.pdf
https://chs.chalmers.se/wp-content/uploads/2017/09/Chalmers-Studenk%C3%A5rs-Grafiska-Profil_2.pdf


○ Beslut: Johan ansvarig för dagen.  
● Horvtavlan 

○ ENollK har fått den från soprummet. 
○ Försvann strax innan mottagningen. 
○ Oavsett hur vi personligen ser på tavlans vara eller icke vara var sättet den 

försvann på fel.  
○ Beslut: Ludvig skriver ett snabbt utkast, Rebecca skriver klart. Omar skriver till 

general på it-slacken.  
● Simon - Lathund för kommittéer.  
● Nästa möte? 

○ Fredag lunch om Simon kan skippa ett möte.  
○ Onsdag annars.  

 
6 Övrigt 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
○ Omar behöver hjälp med kassörskvällen på torsdag. 

● Bra prestationer sedan förra mötet 
○ Omar har jobbat mycket med ekonomi. 
○ Johan har gjort massor av ordförande saker och dessutom täckt för Omar. 
○ Julia hjälpte Simon med script! 

● Utvärdering av detta möte 
○ ‘Föregående möte’ var perfekt, bra Johan! 
○ Vissa pratar mer än andra, inget farligt men vi har det i åtanke.  

● Övrigt på sektionen 

 
7 Mötets avslutande 
Tid: 09:50 
 
 


