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1 Mötets öppnande 
Tid: 15:17 
 
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 tog en ny riktning i jämlikhetsarbetet. Siktat är nu inställt på en civilkurage 
workshop och ett arrangemang för tjejer på sektionen. Vi ska titta vidare på om GU 
har något att erbjuda.  

● Avtackningsformulär skulle gå ut till de som ska tackas av vad de helst hade velat 
delta på.  

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

● Serveringstillståndsmöte - Tobias 
○ Värt möte, bara nollKIT och PRIT som kom 
○ PRIT har 4 för pubrunda + julpub, LP4-pub, oktobersittning (7) 
○ NollKIT har för Oscarsittning, PTS (eventuellt för EDIT-sittning (nytt arr) och 

en till PTS (2(4)) 
○ Sparade en för eventuellt MRCIT  

● KU - Johan 
○ Rektorn pratade om: 



■ tre satsningar Chalmers gör för 800 miljoner. AI, genusprojekt och 
track (examensbevis för småsaker, typ IT + datasäkerhet) 

■ Chalmers växer massor, men lokalerna gör det inte. Dvs: det är trångt 
på Chalmers, för alla.  

■ Staty på Vera nere vid Vera Sandberg. 
■ Chalmers har vunnit största förtroende nationellt, för sjunde året irad. 

11e mest kända svenska varumärket internationellt. 
■ Chalmers ska bli Sveriges solcellstätaste område.  
■ Chalmers ska bygga fler studentbostäder.  

○ Så mycket mer hanns inte med.  
● Cetac-rummet - Johan 

○ Fick meddelande om att det kan ta tid igen. Lokalansvariga verkar inte jobba 
superhårt. Om vi hittar någon tom, passande lokal kan vi säga till dom.  

● Fortnox access klar - Omar 
○ Kassörerna kan börja bokföra. 

● Aspningsplanering - Julia, Beccis, Maja 
○ Vi har lagt upp en preliminär planering, om folk ge input vill vi gärna ha det 

här som diskussionspunkt också. 
● Om det finns tid: hoodies 

○ De finns inte på stadium längre. Julia kollar runt efter alternativ.  
 

 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● -  
 
6 Diskussionspunkter 

● FrITid ökat utlägg på teambuilding godkännande. 
○ Tidigare godkände vi kostnaden 135 kr per person men efter ordinarie 

sektionsmöte LP3 är det värt att lyfta frågan igen.  
○ Beslut: Mötet godkänner äskningen så som den var skriven från början, med 

225kr.  
■ Ludvig reserverar sig från beslutet.  

○ Beslut: Omar ska vara på skatteverket för att få reda på om det finns någon 
gräns i hur mycket man får ta ut innan det räknas som löneförmån.  

● Studentrösten presentation - Julia och Simon 
○ Bordläggs till ett senare möte. 

● EventIT - Tobias har skrivit text då han inte närvarar: 
○ Vi blev och diskutera EvenIT på mötet i måndags. Carbol vill väldigt gärna ha ett eventIT med 

betalfunktion till mottagningen och PRIT vill också gärna ha. Skulle med största sannolikhet 
hjälpa sexIT mycket med biljettförsäljning också. Jag vill också gärna att EventIT fixas, bookIT 
mår inte så bra längre. 

○ Som det ser ut nu tror jag ingen i digIT jobbar på det, fokus ligger på gamma och andra 
småprojekt.  

○ Kan vi göra något för att det ska fixas till mottagningen? 
■ “Tvinga” nya/gamla digit att fixa? 



■ Betala någon för att fixa under sommaren? 
■ Vill vi inte göra något?  

○ Alternativ till eventIT är  
■ Bonsai 
■ Google form 
■ ?? 

○ Beslut: Simon och Tobias har ett möte med digIT för att höra deras tankar 
om prioriteringar.  

● EDMS på söndag checklista, vem gör vad? 
○ Mat 

■ Samma som förra gången men lite mer saker att ha i (typ majs, etc) 
■ Inte fått in någon matpref än, skriver i slack om någon hör av sig 
■ 7st armit, 8st digit + styrIT 

● Ska vi bjuda in de som missade förra? 
○ Ja! 
○ Beslut: Johan pratar med Tobias om vem som hör av 

sig till dem.  
■ Omar är huvudansvarig för inköp.  

○ Utvärdering från förra gången: 
■ Dela upp Jämlikhetspasset i två pass, vill vi göra det? 

● Ja. 
○ Bowling efteråt (eller annat) 

■ Vi ska höra av oss inför att det är bowling. Johan pratar om det med 
Tobias.  

○ Presentationsrunda.  
● Tack till aktiva - Tobias och Simon 

○ Simon presenterar resultatet från enkät till de aktiva. 
■ Alla vill vara med på avtackning av de som svarat. 
■ Kalas/sittning verkar populärast. 

○ Förslag på tid LP4 lv1-3 
○ Vi lutar åt kalas. Med frisbeegolf innan!! 
○ Simon och Tobias är huvudansvariga. 

● Bullkalaset - Byte till speeddejting? 
○ Man får träffa en PL-person i några minuter åt gången. Kul! 
○ Kommittevis eller individer? 

■ 10 vs 70. Rimligare med kommittevis. 
○ Fråga PL om de även vill att föreningar ska vara med.  
○ Johan tar på sig detta, med Simon som konsult.  

■ Ska rapportera LP4 LV1 
● Utvärderings ordinarie sektionsmöte LP3 

○ Mötesordförande kände sig nöjd.  
● Föreläsning för jämlikhet  

○ Föreläsaren Ludvig pratar om kostade för mycket för nyttan. 
○ Ludvig ska maila GU. 

● Aspning 
○ Vill vi ha aspinfo med det andra kommittéerna??  



 
 
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: 17:21 
 


