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1 Mötets öppnande 
Tid: 08:04 
 
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 ska svara på Armits interpellation, ej svarat ännu 
● Diskussion om hur hubben ska bokas skall tas upp på ordförandemöte 
● Kolla om myndig för att skriva på avtal mynnade ut i att Omar ska kolla med banken 

vad som gäller och att Simon ska skicka ut något i utkast 
● Maja fixar en form för hoodies inför Torsdag 

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

● Studentbarometern - Maja  
○ Studentbarometern kommer släppas LP3, LV1 eller LV2 . Den ska vara 

omarbetad från tidigare år och kåren vill ha hjälp att marknadsföra den. Ska 
prata med equallIT om detta med då de sagt på tidigare möten att de vill 
hjälpa till. Nytt för i år är att PA och MPA har ansvar att muntligt marknadsföra 
enkäten. 

● Möte med DPO och ArmIT - Simon 
○ ArmIT har fått hjälp att lösa saker digitalt, typ mejl genom chalmers.it.  



 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 
 
6 Diskussionspunkter 

● frITid - teambuilding 
○ De vill lägga mer pengar på ett arr istället för att ses flera gånger och “bara” 

äta mat.  
○ Vi har godkänt ett liknande förslag tidigare. 
○ Vad är syftet med teambuilding-pengar? 

■ Något man kan ha roligt med? 
■ Enbart för att bygga laget?  

○ Beslut: Vi ber dom motivera bättre, så tar vi upp motiveringen retroaktivt 
nästa vecka.  

● Rasmus Nordström har betalat in en sektionsavgift på 40 kr och vill bli antagen som 
sektionsmedlem enligt stadga  

○ §1.2 Medlemmar  
Medlem i teknologsektionen är den som är eller har varit inskriven vid 
utbildningsprogrammet Informationsteknik vid Chalmers och betalar 
sektionsavgift. Medlem är även studerande vid Chalmers efter erlagd 
sektionsavgift och godkännande från teknologsektionens styrelse. Därutöver 
kan teknologsektionen utse hedersmedlemmar, enligt §11.  

● Han vill bli talman.  
● Han har engagerat sig i sektionen innan, och var en riktigt bra phadder 

under mottagningen.  
● Han har varit på fler sektionsmöten än gemene it-teknolog.  
● Beslut: Vi välkomnar Rasmus Nordström som sektionsmedlem så 

länge han betalar sektionsavgift för IT.  
● Skapa patetlistor 

○ Beslut: Simon skriver och frågar förra StyrIT 
● ArmIT vill använda ett program tillsammans med gsuite - Simon 

○ ArmIT vill använda ett särskilt program för kontakt med företag.  
■ Hubspot.com. Customer relation-system 

○ DPOerna har kollat igenom det snabbt och tycker det ser bra ut, men det är 
ytterligare ett ställe de behöver kolla igenom.  

○ Beslut: Det är okej att armIT använder detta externa program. 
● Repo för Kursmaterial 

○ Elke såg det positivt men frågan är hur KA ser det. 
■ Mycket ansvar för den som äger mappen 
■ Ev. be om att få in i kurs PM som extra litteratur eller något. 
■ Fusk-aspekt. 
■ Förändring av innehåll. 
■ syfte: hjälpa, kan det stjälpa? 

○ Elektro har något liknande med en drive som är skapad av studenter för 
studenter, som är väldigt inofficiell.  



○ Vill vi skapa något sånt?  
■ Rent generellt verkar mötet tycka att det är en positiv sak.  

○ Frågan är hur det kan se ut. 
■ Simon föreslår att ha github, och låta snIT godkänna pull requests från 

studenter på sektionen och andra som vill förbättra vårt studiematerial.  
○ Beslut: Maja pratar med snIT och frågar om de är okej med detta.  

● Vi vill få till jämlikhetsutbildningar till handledare 
○ Niklas har varit på, men vi kan gott också fråga om det.  
○ Beslut: Maja pratar och mejlar med Staffan.  

● Bullkalaset - Kör vi på det igen eller siktar vi på annat? 
○ PL allokerar tid för att träffa kommittéer och föreningar. 

■ Alla 70 är inbjudna samtidigt, få kommer. PL drog ganska tidigt 2016.  
○ Vad tycker PL? 
○ Om det handlar om att kommitteer ska träffa PL och tvärtom föredrar Simon 

att dom följer med på något av våra möten.  
■ Omar håller inte med, det skulle innebära att den mesta av tiden på 

många av våra möten skulle gå ut på att introducera folk. 
● Avtackning till kommittéer 

○ Vi vill göra en ordentlig avtackning för att visa att vi uppskattat arbetet 
kommittéerna lagt ner.  

○ Tidigare har det varit tårta. 
○ Vi vill testa att tacka av kommittéer, och planerar att börja med ovkit.  
○ Vad kan man göra? 

■ Middag 
■ Ludvigs förslag 

● Ta det lugnt, prata rätt fram och tacka. 
● Lyssna på vad de har att säga om sitt år, när de går av kanske 

de kan vara ärliga och säga vad som hade kunnat varit bättre.  
■ Simons förslag 

● Lite mer åt kalashållet.  
● Låta dom göra nått kul under tiden vi preppar mat.  
● Ha sittning med kul tema (inte nödvändigtvis toastar).  

■ Johans förslag 
● Skridskor och varm choklad.  

○ Beslut: Tobias och Simon har ansvar att spåna och lägga ut doodle om 
datum.  

● Gemensam teambuilding/reps med ovkit? 
○ Tobias vill sammanställa teambuilding och utbildning till en enda stor dag.  
○ Beslut: Tobias ska presentera (med powerpoint) sina tankar nästa möte. 

● Profilering för sektionsfunktionärer 
○ Huvudmål med det är att öka söktrycket för dem.  
○ Totalt runt 14 personer som mest, vilket blir 7000kr.  
○ Många av sektionsfunktionärerna har som syfte att granska sektionen. Att de 

får profileringskläder kan ge incitament att kringgå problem.  
 



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: 09:58 
 






