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1 Mötets öppnande 
Tid: 08:00 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status.  
Blandade känslor 
 
3 Föregående möte  
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. 

● Gick igenom propositioner 
● Mandatperiod diskussionen bordlades. Förslag på hur diskussionen kan gå vidare 

lämnas till Johan.  
● Vi bordlade frågan om Pr till masterstudenter via PA. 
● Vi bestämde träff med inspektorn 17 december.  

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

● Info om digIT - Simon 
○ Fått mer ordning på sina möten, bra grupp. Jobbar mycket med Gamma för 

att lösa GDPR problem och HubbIT är nu uppe. Vill ha lite hjälp med GDPR 
annars ingen hjälp. Studentrosten.chalmers.it finns nu!!  

● Mat/fika- rotationen - Tobias 
○ Ett schema är gjort med hänsyn till inval. 

● Möte med PRIT - Omar 



● Ordförandemöte - Föreningskläderförbud på sittningar diskuterades 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● -  
 
6 Diskussionspunkter 

● Julmys arr - Tobias 
○ Frågar ifall styrIT vill vara med och hjälpa till 6 dec. Speciellt med ett google 

forms.  
■ Vi hjälper till med ett google forms. 

○ Diskuteras ifall styrIT ska sponsra pyssel. 
■ Johan är ansvarig för julmys aktivitet 

○ Pärlplattor lät kul  
■ Johan ska kolla med CSR om deras pärlplattor finns att låna 

● Jargong i aspkanalen. 
○ Aspkanalen har varit opassande.  
○ Diskuteras ifall vi ska prata med inblandade men bestämmer att släppa det för 

nu 
● Propositioner uppdateringar - Ludvig  

○ Påstigning kommitteer - FKIT tycker lösningen om “räknas som en del av 
kommitten två läsdagar efter inval” är bra.  

■ De måste dock ha gått GDPR-utbildning först 
○ Tydligare stadga och reglemente -  

■ Ludvig tog bort förslaget om att lägga till “inklusive tillhörande 
handlingar” till meningen “dagordning [här hade det lagts till] ska 
publiceras fem dagar innan sektionsmöte. Det verkar vara rätt svårt att 
hålla. 

■ Ludvig la till att snit även måste följa policies, vilket inte stått med 
innan.  

○ Myndighet kommitteer - Ludvig la till snit här också, efter att ha kollat med 
Johan.  

○ Ludvig hade tänkt göra stora redaktionella ändringar inför mötet, men hann 
inte, vilket har påverkat vilka paragrafer som berörs av vissa propositioner. 
Därför kommer två av dem att uppdateras idag, men det handlar alltså inte 
om själva innehållet av propositionerna.  

■ styrIT står bakom alla dessa ändringar. 
■ Alla bör läsa igenom dessa ändringar. 

 
● PR till masterstudenter från MPA. 

○ Som masterstudent får man reklam och annonser från företag på 
studentmailen. Förslaget är att prata med DAG, elke och armIT. 

○ Vi pratar med armIT om detta, så de kan ta ställning.  
■ Tobias är ansvarig för detta samt att fråga Elina om hon vill med på 

ett PL-möte. 



○ Kvällsevent och facebook till PL möte eventuellt 
● Vi behöver fler folk till mötet. 

○ PRa i ovkitaspning och berätta att ordinarie möte kommer bli superlångt om vi 
blir för få på extrainsatta? Samma för sittande ovkit som ska på fest istället för 
mötet. 

○ Johan är ansvarig för att skriva ihop ett utkast till aspningskanalen och ett till 
general i slack. 
 

● Om tid över:  
○ Vart sitter vi imorgon på sektionsmötet? 

■ Testar sitta där framme ett möte till och utvärderar sedan. 
○ Mer fikor/luncher i hubben? 

■ Förslag på kursutvärderings fika / glöm-inte-anmäla-dig-till-tenta fika/ 
fika bara för att  

■ 17 december fika vid 3 för att uppmana folk att anmäla sig till tentan.  
○ Camp Vera 

■ Tyvärr satt datumet under tentaveckan 16-17 mars, jobbar på att sätta 
schema för de dagarna nu. 

■ Det kommer även en Vera-staty. 
 
 
7 Övrigt 

● Saker som ska göras i veckan: 
○ Utlysa ordinarie sektionsmöte 
○ Hålla extrainsatta mötet. 
○ Arbeta vidare med de saker som finns 

● 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: hh:mm 
 






