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1 Mötets öppnande 
Tid: 10:00 
 
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. 

● Kontaktperson kommitté workshop 
○ En doodle finns nu ute 

● Uppföljningar 
○ Simon ska skriva kontinuitet om sektionsmöte 0.  
○ Grafisk profil: Julia har pratat med kårens kommunikationsavdelning som är 

villiga att hjälpa till med  
○ StyrIT-affisch: På g.  

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

● KU - Johan 
○ Lite allmän diskussion om ordförande och ansvar. 

● NU - Tobias 
○ Vi vet inte vad som sades, tobias är sjuk. 

● SU - Maja 
○ Fysiska skyddsronder 



○ Lärares skyldigheter 
■ En hel del lärare som inte fyller upp vad de ska göra.  
■ Exempel 

● Ska boka salar så att alla får plats 
● Fum - Johan 

○ Gick långsamt, mycket diskussioner som ledde till få förändringar.  
● Akademiska hus - Simon 

○ Var i hubben i morse och kollade ventilation.  
■ Har kommit upp matos i andra utrymmen, typ vanliga salar.  
■ De vill skilja på ventilation för salar och ventilation för kök. 
■ Vi vill haka på. 

● Vi behöver prata med Tord och gå via Chalmers och ta kontakt 
med Akademiska hus för att rätt knappar ska tryckas. 

■ Beslut: Johan tar tillsammans med P.R.I.T. kontakt med Tord.  
● Beslutsloggen - Simon 

○ Det finns ett utkast på beslutsloggen. Ge gärna input.  
● Kommunikationsworkshop - Julia 

○ Massor av nyttigt.  
○ Rekrytering. 
○ The medium is the message.  

● Pilotprojekt för utvärderingar 
○ IT kanske kommer ha nya slags kursutvärderingar 
○ Ansvarig för projekt-kursen vill förbättra Chalmers utvärderingar 

■ Johan har tagit kontakt med UO som tagit kontakt med vice rektor.  
■ Vi får se hur det går.  

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● FikIT - kanelbullens dag 
○ Beslut: Vi godkänner äskningen i sin helhet på 250kr och ser fram mot goda 

kanelbullar. 
○ Beslut: Johan kontaktar FikIT. 

 
6 Diskussionspunkter 

● Acando - Ledarskapsutbildning -> (inte) kommitteeutbildningar 
○ De kan tänka sig göra utbildningar för våra sektionsaktiva gentemot att få 

synas.  
○ Johan vet inte om de passar oss, så kommer nog tacka nej till detta och leta 

efter andra utbildningsmöjligheter.  
○ Beslut: Ludvig ska kolla upp ett företag som höll utbildning när han var i MK.  

● Trello grejor - Simon 
○ Det har kommit till nya färger till trello. Detta för att se över hur långt vi kommit 

på kort.  
○ Beslut: Vi skriver upp de två som justerar ett protokoll på trello, så att man 

kan se att de justrerat.  



● Hjälpa ovkit med Asp-kalender - deadlines? 
○ Beslut: Johan pratar med ovkit-ordförandena och påminner dem om att det 

är smart att försöka börja planera redan nu.  
○ Övrigt om aspning 

■ Hur arrangeras en aspning? Vem är ansvarig för att det PRas på rätt sätt? 
Vem är ansvarig för att det finns ett schema? Hur funkar det just nu och hur 
vill vi att det ska funka? 

■ Vad pratar man om inför en aspning? 
● Hur arrangemangen ska ge en rättvis bild av ens verksamhet. 
● Hur man ska få folk att visa sig.  

■ Johan vill prata om följande inför aspning 
● Syftet med aspning 
● Vilka arrangemang och varför? 
● Hur vill vi behandla asparna 
● Teambuilding inför aspningen 

■ Vill vi säga våra åsikter om asparna till valberedningen inför 
nomineringarna? 

● Ja.  
○ En kväll med styrIT? 

■ Bäst att vi frågar om intresse innan! 
● Sponsrade aspevent 

○ Ska vi tillåta företag att sponsra aspning? Ska pengar gå till 
kommitteen/Armit/StyrIT?  

○ Kontakt mellan studenter och företag ska gå via ArmIT.  
■ Att gå via ArmIT är mer okej, men StyrIT lutar åt att det inte är okej.  

○ Vi bör ta upp detta på ordförandemötet. 
■ Beslut: Ludvig skriver ett utkast på bilaga till mötesagendan.  

● Sektionsmötet 
○ Rebecca  

■ Renskriver dagordning på engelska 
○ Ludvig  

■ Dagordning 
■ FB event 
■ Kallelse 
■ Bjuda in VO, Kontaktperson i kåren och PA. 
■ Skapa sektionsmötes mapp på drive 
■ Lägga upp handlingar på hemsidan 

○ Julia 
■ Affisch till anslagstavlan 

○ Tobias 
■ Göra matanmälan 
■ Beställer mat (förmodligen) 

○ Omar 
■ Köpa in bio-presentkort 

○ När behöver svar på motioner finnas? 
■ 3 läsdagar i förväg 



○ När behöver propositioner vara klara? 
■ 3 läsdagar i förväg 

○ Ska vi matanmäla oss? 
■ Ja. 

○ Vem lägger ut bilden under mötet? 
■ Julia. Julia ansvarar på hur det händer.  

○ Vem går ut med de som ställer sig upp? 
■ Julia ansvarar detta mötet. 

○ Fungerar scriptet för biopresentkortet? 
■ Nej. 

○ Headhunting av valberedning? 
■ Ja.  

○ Headhunting och val av kandidatmiddagsgrupp? 
■ Att vara i gruppen innebär: 

● Söka spons, bestämma lokal (catering), skicka ut inbjudningar, 
matanmälan, tagga folk att komma. 

■ Ja, varsågoda att headhunta på eget bevåg. 
● Proposition för att ta bort ett av DPOs uppdrag 

○ De vill stryka den sista punkten i deras åtagande. Johan kan skriva en 
proposition om det. 

 
7 Övrigt 

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

○ Simon  
■ Har gjort en fin beslutsmall. 
■ Fixat trello med fina färger. 

○ Maja 
■ Mejl om skyddsrond.  

● Utvärdering av detta möte 
● Övrigt på sektionen 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 12:02  
 
 

9 Mötet återupptas 
Tid: 14:08  

● Närvarande 
○ Ordförande: Johan Wennerbeck 
○ Maja Nyberg 
○ Sekreterare: Ludvig Ekman 
○ Justrerare: Rebecca Finne 
○ Justrerare: Simon Sundström 



● Godkännande av SexITs externa representation 
○ SexIT ska ha en finmiddag för före detta medlemmar av föreningen. Detta ska 

ske i Bulten 6 oktober och de behöver StyrITs godkännande för extern 
representation.  

○ Beslut: StyrIT godkänner denna externa representation.  
 
14 Mötet avslutas igen 
Tid: 14.15 
 
 
 


