
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.00 

§ 2 Närvarande 
Miranda Bånnsgård (VO) 
Fredrik Bengtsson (SAMO) 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Jesper Jaxing (Master-ansvarig) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Fredrik Bengtsson väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Oscar Evertsson och Jesper Jaxing 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Runda Bordet 
Ordförande  

- Möte med sekreterare om sektionsmötet 
- Bokat in möte med talman tills på tisdag 
- Möte med Kåren om att få pengar tillbaka för utredningen gjord av Grant 

Thornton 
- Skrivit Motion till FuM 
- Skapat Alternative News kanalen 
- Skrivit två Propositioner till sektionsmötet 
- GDPR jobb med datakontrollanter 

SAMO  
- Var med EqualIT på nätverkskväll med JämK 
- Möte med digIT  

Masteransvarig  
- Varit på gdpr möte, + saker kring gdpr  

 

§ 8 Uppföljning 



Mat till sektionsmöte 
Victoria: Har fått svar från MRCIT: att ArmIT sköter mat och P.R.I.T. fixar fikat.  

 

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. 
- Har gjorts en nyhetspost, inga intresserade ännu 

 

Styrit.chalmers.it 
- Victoria står inte med och Rebecka står som sekreterare, Oscar ändrar.  

 
Sektionshoodies 

- Hoodies är redo för tryck och skall lämnas till tryckeriet. Behöver lösa transport, -  
- Anna och Oscar löser det idag 

§ 9 Meddelanden 
§ 10 Diskussionspunkter 
 

- DigIT vill ha alla cids 
- Oscar pratar med DigITs ordförande.  

- Ha med någon styrit den 22:e maj genomgång phadderkontrakt ny + gammal 
- Chikki skriver till flash att hon kommer och förhoppningsvis kan nya styrIT 

också 
- NollKIT inköp 

- Styrelsen godkänner att högtalaren köps in för användning enbart under 
mottagningsarrangemang. Oscar mailar och svarar. 

- Avtal försäljning armIT. 
- StyrIT har ett muntligt avtal med ArmIT, Tobias Lindgren och Anton 

Hägermalm, om att de får ingå försäljningsavtal på sektionens vägnar. 
- Ett skriftligt avtal finns och skall skrivas på 

- Skall in i stadgan, Oscar tittar på det. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 09:23 


