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1 Mötets öppnande 
Tid: 09:00 
 
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. 

● Johan är ansvarig för lite julmys saker till julmys arret.  
● Vi pratade om uppdateringarna av propositionerna 
● Att vi siktar på fika 17 december för att påminna om tentor  

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

● Möte med ArmIT - Ludvig 
○ Gick bra, anteckningar finns 

● Mrcit - Rebecca 
○ Ser tufft ut med aspar 
○ De vill flytta invalet till LP2 till nästa år, eftersom  

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 



● - Fikit äskning inkommen 2018-12-03 850 kr 
○ Beslut: Bra äskning. Mötet godkänner den.  

● - digIT äskning om glögg till “kod och glögg” 300 kr 
○ Beslut: Mötet godkänner den.  

 
6 Diskussionspunkter 

● Interpellation från armIT om marknadsföring 
○ Bryter medlem mot sektionens intresse då man marknadsför för företag utan 

att gå via armIT? 
○ Diskussion med flera punkter 

■ Några frågar sig om det verkligen är ett problem 
■ Är det skillnad på facebook och slack, och andra kanaler? 

● Är man sektionsmedlem på facebook? 
■ Marknadsföring är gärna 

○ Beslut: Johan gör ett första svar som ska utvärderas av gruppen.  
● Ska bookit avgöra om hubben är bokad? Eller fkit kalender? 

○ Hej! 
Vi i 8-bit råkade ut för en väldigt tråkig händelse den här veckan. För en och en halv månad 
sedan bokade vi hubben i bookit den 6 december för att ha en spelkväll. Jag hade kollat både i 
bookit och i aspkalendern så att det inte skulle krocka med något. I förrgår fick jag dock reda 
på att fikit hade bokat hubben i kalendern fkit och att den kalendern väger tyngre än bookit. Jag 
kan inte hitta information om detta någonstans, det står inte ens när man gör en bokning på 
bookit. Tydligen står detta i något gammalt ordförandeprotokol. 
Jag tycker att bookit borde vara det som gäller. Men om detta inte är möjligt så borde alla på 
institutionen bli informerade om att det är fkit kalendern som gäller på ett tydligt sätt, tex genom 
att skriva det på chalmers.it och även när man gör en bokning på bookit. 
Med vänliga hälsningar 
Elin 'Dankit' Björnsson 

○ Förra året beslutades det på ett ordförandemöte att FKIT-kalendern gäller 
över bookIT.  

○ Vi verkar ha två alternativ:  
■ Skriva på bookit att FKIT-kalendern gäller, så att alla känner till det. 
■ Säga att bookIT-kalendern gäller. Men då måste vi ändra bookit så att 

● Man kan boka andra lokaler än hubben.  
● Bonus: Man kan brygga över till FKIT. 
● Det är även problem med att det inte blir lika smidigt att göra 

preliminära bokningar.  
○ Beslut: Simon skriver till digIT och frågar om tekniska lösningar.  
○ Beslut: Tobias tar upp detta på ordförandemöte.  

● Ludvig vill inte reppa styrIT på sektionsmötet + valberedningsgrejer 
○ Blandade känslor men han blir sittandes med valberedningen. 
○ Beslut: Johan har ansvar för att hitta sekreterare. 
○ Tre förändringar i valberedningens arbete 

■ Dom är två eller tre istället för fem på varje intervju, och kan därför 
lägga en timme på varje kandidat. Man får ut mer, men behöver inte 
lägga mer tid.  

http://chalmers.it/


■ Dom har möten med kommitteerna om kandidaterna. Man får 
fördjupad och mer varierad bild, och det ger mycket mer än att gå på 
många asparr.  

■ Dom kommer att skicka ut ett mejl “Vad händer nu?”, där den 
resterande processen beskrivs.  

● Får Wolfgang sitta kvar som inspektor?  
○ Nyinval LP3.  
○ Han är hedersmedlem, och medlem i sektionen får inte vara inspektor.  
○ Frågan är om man tolkar hedersmedlem som en typ av sektionsmedlem eller 

inte. Tolkningen just nu är att hedersmedlem inte är en sektionsmedlem. 
○ Beslut: Johan kollar med vår kontaktperson i kårledningen.  

● Kolla upp om lagen om myndig att skriva på avtal - Simon 
○ går ev. att skippa detta genom att motivera varför vi inte gjort det. Men vi bör 

ha ett meddelande till nästa sektionsmöte iaf 
○ Beslut: Omar ska gå till banken och kolla 
○ Vi kommer ev. svara att vi ej hunnit kolla på det. 
○ Beslut: Simon ska skicka ut något i utkast. 

● Studentrösten utvärdering - Julia 
○ Vi bordlägger frågan. 

● Mail från Jörgen angående PA 
○ Beslut: Johan svarar att Niklas är duktig och lämplig att fortsätta.  

● Sektionsmöte LV6 Torsdag. Är vi redo? 
○ Beslut: Johan skriver ett meddelande i ovkitchatten.  
○ Tobias går ut med de som ställer sig upp på sektionsmötet 
○ Beslut: Omar köper godis.  

● Sektionshoodies 
○ Beslut: Maja fixar en form.  

 
 
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: 11:02 






