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1 Mötets öppnande 
Tid: 10:01 
 
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. 

● Vi nekade frITids frågan om att lägga mer pengar på teambuilding 
● Vi valde in Rasmus Nordström till sektionsmedlem 
● Vi behöver arbeta vidare med patetlistor - detta nämndes även på sektionsmötet 
● Vi skulle kolla med snIT vad de anser om kursrepon.  
● Vi bordlade diskussionen om bullkalaset till senare möte.  
● Tobias och Simon blev ansvariga för att arbeta vidare med avtackning av ovkit 18 
● Julia och Johan blev ansvariga för att arbeta med teambuilding för EDMS  

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

● Maja prioriterar annat än Camp Vera 
○ Inte uppstyrt av någon och kräver på tok för mycket jobb.  

● Lovre och Oscmage kommer in i mötesrummet på besök 
○ Dom tackar för hösten. 
○ Dom tycker vi “gör ett jävligt bra jobb, särskilt med ekonomin”, och delar ut 

choklad och nötter. 



 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Vad blir vårt tillvägagångssätt för vakantsatta poster i P.R.I.T och SexIT? 
○ Valberedningen säger 

■ Det krävs samsyn mellan sittande kommitte, valberedning och styrIT 
■ Valberedningen har redan gjort första steget och sagt till de nya att det 

är upp till dem att hinna nya, så att de har börjat arbeta.  
○ Majas år behövde styrIT inte aktivt göra så mycket utan inväntade att 

kommitteerna vill välja in någon. Även fast det totalt är 5 vakant nu ser vi 
liknande på det.  

○ Johan tar kontakt med ordförandena i berörda kommitteer och frågar dom om 
dom behöver vårt stöd.  

● Är det bra att styrIT i teorin kan kringgå sektionsmötets vakantsättning? 
○ Idag kan fyllnadsval ske genom beslut av styrIT i samarbete med sittande 

kommitte samt valberedningen. Ifall sektionsmötet absolut inte tycker att en 
person ska sitta kan styrIT alltså kringgå detta. Vad tycker vi om det? 

○ Personer kan förändras, och mötets åsikt var om situationen som den var då.  
● Hur går det för LP3 aspning? (armIT, mrcIT, digIT) 

○ PR? 
■ Vi lutar åt en post på chalmers.it för  

○ Vill vi hålla ett tal på introt? 
■ Valberedningen eller styrIT? Vilka borde ge informationen egentligen? 
■ Simon pratar om att styrIT har ett egenintresse av att visa sig för 

asparna, för att starta en god relation.  
● Beslut: Simon och Ludvig dyker upp på respektive tillfälle, och 

visar upp sig som kommittens kontaktperson.  
■ Tobias pratar om att styrIT hade ett uppsamlingstillfälle med 

information till samtliga kommitteer från en aspning. 
○ Vill vi prata med kommitteerna som har aspning innan? 

■ Inte ha en workshop men prata med kommitteerna på deras 
veckomöte om vi känner behov. Simon och Maja ska träffa digIT och 
prata. 

○ Behöver Valberedningen någon stöttning? 
■ Nej 

○ Är schemat spikat? 
■ Kanske  

● Julkort från Styrit?  
○ Bild på facebook där vi önskar god jul 
○ Beslut: Vi tar kort imorgon halv tio! Ingen speciell klädkod  

● Utbildning för ovkit 19 på Torsdag. Vilka kan vara där?  



○ Beslut: Omar och Johan är där och arrar. Julia och Maja kan om det behövs. 
Ludvig kan kanske.  

● EDMS uppdatering 
○ Tobias har jobbat en del, och säger att vi får ta kontakt med honom om vi 

tycker något ska läggas till. 
○ Innehåll just nu (ändringar i fettext) 

■ Stadga och reglemente 
■ Åligganden för kommitteer 
■ Bokning av arr och hubben 
■ Hur frum fungerar 
■ Hjälp man kan få av styrIT 

● Äskningar 
● ..? 
● Samtal med Samo 
● Tips och trix 

■ Feedback, härskartekniker och konflikthantering? 
■ Jämlikhet 

● Alkohol 
■ How to (inklusive syfte och tillvägagångssätt) 

● Möte 
● Teambuilding 

■ Lekar och lagbygge 
○ Simon poängterar vikten av att vi ska säga “såhär kan man göra” istället för 

“såhär gör man”. 
● Vad gör vi under jul? 

○ De flesta tar det lugnt och fokuserar på tentor.  
● Bullkalaset 

○ Elke svarade på vad PL tyckte: Att de vill presentera sig för alla sittande, men 
att resten inte är lika viktigt.  

○ Johan och Tobias tar vidare detta i chatter med gamla poster. 
○ Eventet är först i mars ungefär, så vi bordlägger närmare diskussion.  

● Städa skåpet 
○ Johan och Omar älskar gamla saker så de städar gärna. Vi kan kalla in 

förstärkning.  
● Utvärdering av ordinarie sektionsmöte lp2 

○ Streck i debatten tidigare? Att talman frågar hur många det är som bestämt 
sig? 

○ inget kaffe! :( och inte superbra städat heller, vi fick städa mer än normalt 
■ Beslut: Tobias skriver utkast på vad som krävs när man fixar mat eller 

fika till sektionsmöte.  
○ Vem tar tillbaka matbackarna till j.a.?  

■ Om tobias får med detta i utkastet, att kommitten som fixar maten ska 
göra det, är det ju najs.  

○ Konstigt att ta in bara vissa kandidater för frågor igen, speciellt när vi inte 
fyllde upp det med en bra fråga.  



■ Sune vill att man delegerar frågorna till mötesordförande, om man 
ska skicka in en person för en till fråga.  

○ Maja var inte helt nöjd med att missa hela diskussionen, och ändå vara 
tvungen att rösta. 

■ Beslut: Fika, filtar och film till stackarna som väntar på sin tur att 
prata.  

○ Ludvig tyckte om att inte anteckna.  
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: 12:00 
 






