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1 Mötets öppnande 
Tid: 13:17 
 
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. 

● En dag med styrIT LP4 
○ Mer städning, gå igenom hur man städar hubben 
○ Tobias skulle kolla på stresshantering 
○ Maja skulle ändra på alkoholbiten 
○ Beslut: Johan ska skicka ut info om datum 

● Städning av Hubben 
○ Det behöver bli bättre efter arr 
○ Tobias och Simon har pratat med PRIT 
○ Beslut: De ska prata med dem igen 

● Johan kollar vidare på ledarskapsutbildning 
○ Skrev med ‘honom’ häromdagen 
○ Träffas 20 måndag 10:00 
○ Ta med 2 från nya styrit kanske 

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

● Avtackning - Tobias 



○ Det går framåt! 
○ PR:a det, många som inte är anmälda 

■ Hur vi PR:ar 
● Skriva till varje person individuellt? 
● Standariserat meddelande? 

■ Vem och när ska vi göra det? 
● Beslut: Skjuta på det till nästa möte 

 
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Sektionsmöte LP4 
○ Propositioner 

■ StyrIT har lagt fram 7 st propositioner  
○ Motioner 

■ En inkommen motion från FanbärerIT.  
● StyrIT är positivt inställda till motionen. Johan skriver ett svar. 

○ Läs igenom alla Verksamhetsplan/rapport/budget 
○ Övrigt 

■ Omar löser biokort 
■ Tobias löser mat 
■ Johan löser godis (gott denna gången) 
■ Maja löser mjölk och kaffekoppar 
■ Ludd löser städgrejer 
■ Tobias kontaktar mat och fika ansvariga 

 
 

● Lista på de som betalar sektionsavgift 
○ Vi har ingen lista på våra medlemmar 
○ Folk betalar sektionsavgift till oss, vem gör det? GDPR osv?? 
○ Vill vi gräva i detta, och fråga om vi kan få fram det 
○ Man vet inte verkligen vem som är it student och inte är it student som går på 

deras arrangemang, så att man inte bjuder på andra it teknologor sektionens 
penga 

○ Beslut: Johan gräver i det, med KL 
 

● Hubben 
○ Har inte sett bra ut på senaste tiden, på ett tag 
○ Det är synd att Tobias inte är här :(  
○ Dags att säga till alla som arrangerar i hubben hur seriöst vi ser med att det är 

så dåligt städat i hubben senaste 



○ Beslut: Ta möte med PRIT med en bättre plan om vad man ska göra för att 
förbättra städning i hubben.  Tobias ser också till att det kommer ett 
meddelande till sektionsmötet. 

● Lunch med Wolfgang 23:e, påminn honom 
○ Vi är nu påminda 
○ Beslut: Johan mailar; Påminn Wolfgang också 
○ Påminn de nyinvalda när det blir nyinvalda 
○ Köpa present åt Wolfgang? :D  

■ Omar tog beslutet själv att det är ok *dab* 
● Lista på det vi arbetat med under året till inspektor/PL 

○ Kan de få min verksamhetsberättelse //Johan 
○ Detta är när vi har möte med wolfgang om vad vi har gjort 

■ Det är ett vikitg möte - Simon Sundström 
■ Vad lyckades vi med? osv i denna listan 

○ Inofficiell lista 
○ Beslut: Johan skriver den 

● Nollsamtal 
○ Beslut: Vi vill inte dra i att PL ska arvodera för Nollsamtal 

● Kontaktuppgifter till SAMO, PA, Studievägledare, Akademihälsan, SPrästen etc på 
chalmers.it? 

○ Det borde finnas innan mottagningen 
○ Theodor sa att det borde lösas under kod och vin för att många pateter 

kommer 
○ Niklas vill PRa sig själv som en kontaktperson 
○ Det borde vara tydliga att nå SAMO 
○ Vi vill vaska den nuvarande kontaktgrejsemojsen och göra den bättre på 

chalmers.it 
● Övrigt om sektionsmötet 

○ Vi måste direktjustera efter alla propositioner och motioner typ för att få 
igenom ändringarna så att vi kan välja in mer folk 

○ Motioner före propositioner men motioner efter propositioner sen inval 
● Speeddejting/bullkalas 

○ Johan är omotiverad att planera speeddejting för det känns som ett 
framtvingat arr.  

○ Omar kom på den fantastiska idén att låta PL vara med på tårtkalaset istället 
○ Omar blev precis shamead av Johan Wennerbeck Sektionsordförande för att 

det inte var hans idé 
○ Beslut: Vi arrangerar inget speeddejtingkalas 

● Lärdomar 
○ PÅ KU så pratade vi om omotiverade och hur man motiverar styrelsen samt 

sätta krav på dem 
○ Johan gav tips till de nya; När man har en arbetsgrupp sätt en deadline och 

sen när det är nått så ska de rapportera, om de inte gjort det så shamear man 
dem och säger att de har lite mer tid på det. Det går bara att göra det om man 
själv gjort det man vill göra. 

● Sektionshoodies 



○ Beslut: Torsdag Lunch och innan mat sektionsmöte 16/5 och fredag 17/5 
lunch. Julia mailar ut till alla som har beställt hoodie 

 
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: 14.56 
 


