
Mötesprotokoll StyrIT 
Tid och datum: 2018-11-06 
 
Närvarande  
StyrIT 

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

 
Övriga mötesdeltagare 

- 

 
Mötets ordförande  
Johan Wennerbeck 
 
Mötets sekreterare  
Ludvig Ekman 
 
Justerare  
Rebecca Finne 
Johan Wennerbeck 

 
 

1 Mötets öppnande 
Tid: 10:21 
 
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. 

● Verksamhetsårplanering blev ålagt att fixas av Tobias och Johan. 
● Vi tog ett beslut att godkänna FanbärerITs överträdelse av ekonomiska policyn. 
● Vi beslutade att köra ett extra insatt sektionsmöte! 

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

● Cetac uppdatering från KO - Johan 
○ KL känner inte att de har ansvar, trots att de fixade rummet förr i tiden. 
○ Vi kommer att behöva leta efter ett nytt rum för cetac, och efter det kontakta 

massa folk. 
● Tisdagar 8-10 kommer att vara vår mötestid denna läsperiod. 

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 



 
6 Diskussionspunkter 

● Affischer 
○ Beslut: Julia skriver en mall för utskick inför aspningar, med exempel på vad 

som är en bra aspaffisch och vad som är en mindre bra. Detta kan vara en 
del av den grafiska policyn.  

● FanbärerIT vill ha glöggkväll - Tobias 
○ Kul! 

● Diskutera Swish - Omar 
○ Omar vill ta bort swish.  

■ Mycket extra arbete för styrITs kassör.  
■ Inget på sektionen kostar över 100kr, och iochmed detta är den fasta 

avgiften för swish mycket högre än kortavgifter med iZettle.  
■ Istället för swish kan vi till exempel låta folk betala i Hubben nästa dag 

kl12 och 18. 
■ Ett av skälen till att P.R.I.T. använder swish när de säljer våfflor är att 

wifi-anslutningen inte var något bra. Men nu är det nya routrar på 
chalmers så det är värt att kolla upp igen.  

○ Vi behöver arbeta fram en övergångsplan med förslag på hur man ska göra 
betalningar, för att få med oss resten av sektionen.  

● Studentrösten 
○ Vem är ansvarig för studentrösten? (Julia) 
○ Vem är ansvarig för godis?  

■ Johan är ansvarig för godis 
○ Hur vill vi bestämma frågor? 

■ Beslut: Vi bordlägger frågan. 
● Boka in Teambuilding 

○ Beslut: Simon och Tobias är ansvariga. 
● Chalmers.it konton för andra 

○ Ska icke it-teknologer (både exade och inte) kunna ha chalmers.it konton? 
(Inte att man ska kunna skaffa ett själv utan be digit om ett). 

○ Beslut: Simon meddelar digIT att det är helt okej om digIT tycker det, sålänge 
de inte kan förstöra saker om de får konton. 

● Verksamhetsplaner - Saker som blev utvalda hittills! (Finns ett gantt-schema) 
○ Hjälpa MRCIT med aspning (kvar från tidigare gantt-schema 
○ Aspning för oss 
○ Extrainsatt sektionsmöte 
○ Ordinarie sektionsmöte lp2, lp3, lp4 
○ Skriva vår kontinuitet 
○ EDMS nya kommitteer 
○ Jämlikhetsvecka 
○ Hålla aktivitet på Lindholmen 
○ Cetac-rummet 
○ Kök 
○ Se vad vi kan göra med hubben om kökfrågan inte blir av eller står still. 

http://chalmers.it/


○ Kolla på eventuella stadga och reglementeändringar 
○ Arbeta med ekonomiska policyn 
○ Se över hur folk ska ansvarsbefrias 
○ Utvärdering av kommitteer 
○ Lathund "Bra att veta för kommittee" + Teambuildning lathund 
○ Avtackning för kommitteer 
○ Se till att sektionen genomför julpyssel 
○ Prata med hur det känns för revisorerna 
○ Hackerkväll för newbies (kanske?) 
○ Stadga + reglemente engelska 
○ Utvärdera så att vi byter ut bullkalaset (kanske byter) 
○ Kontaktpersonarbete 

■ Prata med kommitteer, vilken kultur har ni just nu? Vill vi har det 
såhär? Vilken bild ger vi utåt? 

■ Trycka på att ha en seriös teambuilding i början av året 
■ Prata inom kommitten om arbetsbörda och ambitionsnivå 

○ Gemensam teambuilding + reps med ovkit? 
○ Mer fikor/luncher i hubben 
○ Studentrösten 

● Saker som inte finns med hittils: 
○ Alla ska säga hej och hejdå till varandra i hubben. För att se varandra som 

människor i hubben. 
○ Jobba för att öppna upp möjligheten att göra event på lindholmen.  
○ Sätta upp trivselregler i hubben. 
○ Jämlikhetsworkshop inför aspningen. Alla ska få lika möjlighet, vem passar 

bra? (Om inte vi kör en akut insats :/ ) 
○ Undersöka om att Arbeta för att ändra MRCIT till MCIT 
○ Fler mindre studentrösten. 
○ Mer PR till lindholmen. Få in mer masterstudenter till Slack. Se till att 

biljettförsäljningsinfo kommer dit.  
○ Testa sittning på engelska för att utvärdera. 
○ Sektionsmöte på engelska, kolla intresset först. Fram till inval på engelska 

och efter det på svenska. (Dock behöver vi ha det på engelska eventuellt för 
invalet av MRCIT) 

○ PR budget för aspning för att ännu fler ska få chansen att söka. 
○ Förenkla tråkigt kommittearbete 

● Saker som ännu inte är sållade: 
○ Arra något kul 
○ Grilla korv och åka skridskor + varm choklad 
○ Bastu och sittning 
○ ET-raj 
○ Pub 
○ Arr för att inspirera till att arra och sitta 
○ Roligare sektionsmöten (bingo) 
○ Uppmuntra till att starta upp Lekit 
○ Sushiprovning 



○ Speedating mellan aktiva 
○ Byta ansvaret för städnollan från PRIT till styrit 
○ Fikit kommitte?? 
○ Rusta hubben, måla om! 
○ Göra det andra lunchrummet mer attraktivt 
○ Middag/grej för kommitterna 
○ kolla om det finns intresse för att starta MCIT 

 
7 Övrigt 

● Kvällsarbete? 
● SAKER SOM SKA PÅBÖRJAS/GENOMFÖRAS DENNA VECKAN: 

○ Stadgar och reglementeändringar - Ludvig 
○ Arbeta med ekonomiska policyn - Johan, Omar (och Simon) 
○ Se över hur folk ska ansvarsbefrias - Johan, Omar 
○ Lathund "Bra att veta för kommittee" + Teambuildning lathund - Tobias, Omar 
○ Studentrösten - Julia  

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

 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 11:51 


