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1 Mötets öppnande 
Tid: 15.16 
 
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. 

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

● NU - Tobias 
○ Uppskattning av kommittéer 

■ Vi gör mer än de flesta, typ En dag med styrIT.  
■ Vissa gör avtackning.  

● Patetlistor - Simon 
○ Vi lägger detta på is till gamma släpps. Vi har ish listor just nu, en del 

oformaterad data. Vill man ha dem kontaktar man styrit. Gamma är en 
kontotjänst som digit arbetar på. Den kommer lösa många GDPR problem 
och även patetlistorna bättre. 

● Sektionsmöte snart. Påminnelse om att skicka ut påminnelse i alla dess former, 
framförallt ansvarsbefrielse som glömdes förra gången. 

● Kassorer@chalmers.it är inklusive föreningskassörer - Omar 

mailto:Kassorer@chalmers.it


○ Vi har inte behov av kommunikation med föreningskassörer. 
○ Beslut: Vi vill ändra mejlen till att bara inkludera kommittekassörer. Simon 

meddelar Theodor i digIT. 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Aktivitet på Lindholmen 
○ Maja ifrågasätter ifall vi med rimlig arbetsbelastning kan PRa ett arrangemang 

för studenter på Lindholmen som gör att de hellre är med på detta än att göra 
annat. Ett alternativt förslag är att ha en pub efter jämnlikhetshalvdagen, på 
Campus Johanneberg.  

○ Beslut: Det blir ingen aktivitet på Lindholmen. Vi tar vidare diskussion om 
annan aktivitet på senare möte. 

● Extrainval till P.R.I.T. 
○ P.R.I.T.s ordförande Theodor Angersgård har kontaktat oss om att de vill 

välja in Eric Carlsson som ledamot i P.R.I.T. ‘19. 
○ Valberedningen har tagit beslut att Eric Carlsson är lämplig, och uppmuntrar 

styrIT till att välja in honom. 
○ Omar tar upp lämpligheten i att vi inte krävt pr om att det finns en öppen plats. 

■ Det är inte särskilt transparent, och alla har denna gång inte fått 
chansen att veta att P.R.I.T. har velat få en till medlem. Detta för att 
alla på sektionen ska få en ytterligare chans.  

● Denna chans har de dock redan fått under den ordinarie 
aspningen.  

■ För några veckor sedan gick vi ut till sexIT och P.R.I.T. att de själva 
fick hantera detta på de sätt de velat, så det är ändå för sent att nu 
kräva PR. 

■ Beslut: I framtiden vill vi att kommittéer ska pr:a om att de söker efter 
fler personer ifall så är fallet.  

○ Beslut: Mötet väljer enhälligt in Eric Carlsson till ledamot i P.R.I.T. 19.  
● IT hoodies, PRa på Chalmers.it 

○ Beslut: Johan pratar med Julia om att PRa det.  
 
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: !17.00 
 






