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1 Mötets öppnande 
Tid: 12:02 
 
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. 

● Beslutsloggen är redo. Google forms funkar inte men det funkar att lägga in direkt i 
kalkylarket.  

● Vi valde in Vidar Magnusson i ett fyllnadsval till kandidatmiddagsansvariga. 
● Vi utvärderade sektionsmötet - gå gärna in och läs igen, framförallt innan nästa möte. 
● FanbärerITs överlämning, Simon skulle följa upp med fanbärerIT. 
● Kontrakt mellan kommitteer som inte kom till sitt slut.  

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

● Meddelande från DigITs möte - Simon 
○ Dom jobbar på bra, behöver inte särskild hjälp av oss 

■ Möjligtvis vår input på några mindre grejer 
○ Sune och digIT ska i framtiden fördela IT-ansvar 
○ En rasberry pie kanske ska bli hubbit-dator så att man slipper lita på 

bardatorn.  
● Camp Vera - Maja 



○ Två dagar som gymnasietjejer kommer hit och testar på grejer på data, it och 
elektro för att inse att Chalmers är najs.  

● Fel i ekonomiska policyn - Omar 
○ Står annat i sektionsmötesprotokollet. (215 per sittande och föregående 

sittande.)  
■ Simon ska ändra så att det står rätt i Ekonomiska policyn.  
■ Ungefär ett år sedan det mötet var, LP1 säger Sune.  

 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Verksamhetsårets planer, hur kommer vi framåt.  
○ Efter konsultation med andra ordföranden samt utbildaren på 

ledarskapsutbildningen så har jag (Johan) som förslag att Johan och Tobias 
sätter sig ner och planerar upp ett utkast av året över vad vi upplevde verkade 
viktigast för gruppen under heldagsworkshoppen.  

○ Vi kan komma att ta att prata med alla styrelsemedlemmar för tankar men 
sitta själva och prioritera för effektivitet.  

○ Är detta ett okej förslag? Om nej, berätta gärna varför samt kom gärna med 
ett motförslag.  

● FanbärerIT överlämningspengar 
○ Simon har pratat med förra årets fanbärerIT, och de har inte visat på mycket 

goda skäl på varför de fick gå över budgeten som dom gjorde.  
■ Enligt de själva har de kollat med revisorerna hur man kan tolka 

policyn, och inte fått ett nej.  
○ Frågan är om vi vill säga till sektionsmötet att vi står bakom deras beslut, eller 

om vi ska göra dom återbetalningsskyldiga.  
■ De som blir återbetalningsskyldiga är dock de som är sittande, som 

inte visste bättre.  
● De kan däremot kräva av sina pateter.  

■ Som tidigare nämnt står det idag fel i den Ekonomiska policyn. 
○ Eftersom det varit fel i sektionens dokument och man i teorin kunnat misstolka 

väljer vi att fria hellre än annars denna gång. 
○ Beslut: Vi säger till sektionsmötet att det var okej av FanbärerIT att göra som 

dom gjorde.  
● Asp-infokväll 

○ Är vi med? Vilka är med? Vad säger vi? 
■ Nej. Vi låter valberedningen försöka täcka upp vettig info kring 

aspning.  
● Aspningen 

○ Är vi med på saker? Vilka är med? Varför är vi med/inte med? 
■ StyrIT är inte med på aspningen 



● Extra sektionsmöte? 
○ sune: yolo 
○ Vi kör, och frågar drawIT om de är okej att vi tar onsdagen 28/11.  
○ Ansvarsbefrielse behöver fixas, och Ludvig vill göra stora förändringar i 

stadga och reglemente, och vi kan dessutom ha saker som 
verksamhetsrapporter där så att vi slipper ha det på det ordinarie så kanske 
det kan sluta innan tolv (drömmen).  

○ Beslut: Vi kör.  
 

 
7 Övrigt 

● 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: 12:57 
 


