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1 Mötets öppnande 
Tid: 13:15 
 
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 utvärderade EDMS mars edition 
● Vi bestämde att vi kör på med föreläsning av Myra.  

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

● Köket i Hubben - Johan 
○ Arbetet går framåt, och förhoppningsvis har vi en prisuppgift tills nästa 

sektionsmöte, som sektionen då kan godkänna eller underkänna.  
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● Simon Sundström vill ändra sin äskning, så att den omfattar vad whitebordpennorna 
kostar på Store.  

○ Beslut: Mötet godkänner äskningen. 



○ Omar får ansvar för att påminna Simon om att ha bättre framförhållning 
angående äskningar.  

 
6 Diskussionspunkter 

● Vad tycker vi ledamotsposterna ska heta? - Simon 
○ Ska vi rekommendera IT-ansvarig eller inte?  
○ Har vi velat ha något annat som huvudansvar för den posten? 

■ Senast idag fick styrIT mejl där man frågade om GDPR. 
■ Jämförelse: Ingen i styrIT har huvudansvar för Hubben, varför ska 

någon då ha det för den digitala världen?  
○ Generellt tycker ledamöterna att deras postnamn och -ansvar har varit luddigt 

och otydligt.  
■ Ska vi speca vad det finns för ansvarsuppgifter så att nästa år kan ta 

de ansvarspunkter de vill? 
■ Låter rimligt.  

○ Det finns ansvarsuppgifter som andra poster har (ordförande, sekreterare 
osv), som inte måste ligga på dem.  

■ När man skriver sin kontinuitet får man tänka på vad som måste ligga 
på ens post, och resten skriver man upp i en lista som ett 
ansvarsområde vem som helst kan välja.  

● Representant i DForum - Från Mail 
○ Beslut: Johan frågar om när det är tänkt att arbetsgruppen drar igång. 

● Tjejevent - Maja 
○ Vill vi fortfarande göra det här (hinner vi osv)? när var och hur i så fall? :) 

■ Nån typ av mat under en kväll. 
■ Julia har huvudansvar, Johan och Maja hjälper till.  

● Myra och jämställdhetsföreläsning - Ludvig 
○ Ludvig svarar att Myras tidsförslag inte passade Chalmers så bra i tiden.  

● Jämlikhetsfika 
○ Vill någon/några hjälpa Maja bjuda på fika någon dag för att så många 

svarade på jämlikhetsenkäten. 
■ Gruppen vill hjälpa till. Maja ska sammankalla för bakning snart.  

● Kommande veckas aspevent: 
○ Chillkväll 
○ Studentröst-prepp 

● Synka drive till datorn lokalt - Simon 
○ Vill vi tillåta att man kan göra det? Är avstängt på drive just nu. 
○ Då kan samma data finnas på fler ställen. Det gör det dock oavsett.  
○ Simon vill slå på, så att man kan jobba offline.  

■ Utan att tillåta detta har vi till exempel aldrig en uppdaterad version av 
budgeten, eftersom filerna ligger på Omars dator.  

■ Dessutom är det enklare att radera alla filer, om de ligger i en enskild 
mapp.  

○ Beslut: Mötet beslutar att slå på så att man kan synka g-suite till ens lokala 
dator.  



 
 
7 Övrigt 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 
● Utvärdering av detta möte 
● Övrigt på sektionen 
● Påminnelse om att skriva kontinuitet 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 15.00 
 


