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1 Mötets öppnande 
Tid: 13:18 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status.  
 
3 Föregående möte och uppdatering av projekt 
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. 

● Johan ska ha skickat ut info om EDMS 
○ Johan gör det direkt efter mötet. 

● Tobias och Simon ska ha pratat mer med P.R.I.T. om städning i Hubben.  
○ Tobias och Simon gör det nästa vecka.  

● Lista på de som betalar sektionsavgift 
○ Kårledningen har tillgång till en men vill helst inte dela med sig av den. De 

gav lösningen att vi kan be om att få kolla kårkortet på alla deltagare.  
○ Vi är inte nöjda med detta. Vi vill till exempel ha en mejllista så att vi kan nå ut 

till alla sektionsmedlemmar. Johan tror man kan begära en sådan lista, men 
kårledningen säger “helst inte”.  

○ Johan kan gå dit igen och fråga specifikt om mejllista. 
● Kontaktuppgifter till SAMO, PA studievägledare med mera på hemsidan 

○ Det är inte trivialt hur man ändrar en sida på chalmers.it, det går 
förhoppningsvis till slut.  

● Vi sa nej till bullkalas/speeddejting 
● Avtackning till kommitteer 29 maj 

○ Revisorer, DPOer och valberedning får också tack.  



○ Tobias meddelar dem och taggar till resten. 
● Jämlikhetsföreläsning 

○ Ludvig har släppt bollen.  
● Civilkurageworkshop 

○ De hade inte tid så det blir till nästa år i så fall.  
○ Johan pratar med några ur styrIT 19/20. 

● Ordförande utbildning 
○ Möte måndag 10.00 

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

● Samtal med EqualIT - Maja 
○ Behövs struktur, vem ska göra vad? SAMO, equallIT, styrIT, PL osv. 
○ Maja tror det behövs arbetsvilligt folk som redan känner sig hemma på 

sektionen, för veta hur man ska synas och ta sin plats.  
○ Finns fördelar med kommitte, till exempel teambuildingspengar och 

profilering.  
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● Mixerbord till karaoke samt tillbehör som sladdar med mera.  
○ Mixerbordet som används till Karaoken i Hubben är på sin sista refräng. Main-ratten håller 

på att lossa helt från kretskortet. Ljudkanalerna är inte längre separata och man får ut en 
kombination av bägge mickarna, vilket inte fungerar för vare sig poäng i Ultrastar eller 
mickspecifik fyllesång. 
En mixer med USB-anslutning skulle bli mer pålitlig och lättanvänd än omvägen via dagens 
(knappt fungerade) PCI-ljudkort. USB kompatibiliteten blir tyvärr grisen i säcken, men i 
värsta fall fungerar mixerbordet som ett analogt bord och det går att koppla in med befintliga 
anslutningar. 
Det finns eventuellt också ett behov av att köpa nya sladdar/anslutningar då de som 
används idag är slitna och kan behöva bytas/repareras. 
Då mixern inte har en inbyggd strömkonverter behöves också ett grenuttag så det går att dra 
ut/stänga strömmen till konverten. Om möjligt används befintliga från Hubben. 

○ Omar vill använda resten av äskningspengarna till att förbättra studiemiljön i 
Hubben. Simon svarar att kanske det går att få pengar till sådant från 
programledningen. 

○ Simon saknar motivering om studentnytta. Möjlig studentnytta kan vara att 
göra Hubben mer attraktivt under bland annat pubrundan.  

○ Mötet godkänner äskningen. 
○ Ludvig frågar om styrIT vill göra en ordentlig äskningsmall, eftersom vi ofta 

klagar på samma saker när äskningar kommit in. Folk ställer sig positiva. 
Simon åtar sig att göra en sådan. Punkter man kan ha i en sådan är 

■ studentnytta 
■ alternativ. 



 
6 Diskussionspunkter 
 

● Vi borde svara Elke på hennes mail.  
○ Johan svarar något fint.  

● Tårtbjudning till alla som varit aktiva under året 
○ 27 Maj 

● Ohmsits! 
○ Rebecca och Ludvig bestämmer mat 
○ Simon Skickar ut stadgamentet 
○ Johan är ordförande  
○ Simon eller Tobias Är sekreterare 

● EDMS söndag 
○ Schemat skickas ut imon. 
○ Gamla som inte kommit än 

■ Et 
■ forrest 
■ portals 
■ kvick 

● Incident från P.R.I.T.s postomsits lördagen 11 maj 
○ En grupp hade omsits i Hubben, medan två grupper hade sina sittningar på 

Emilsborg. När de som varit på Emilsborg skulle gå in i hubben möttes de av 
en blockad i hallen, gjord av tejp, stolar, från ventilationstrumman upphängda 
stolar samt paraplyer. Blockaden ska ha varit omöjlig att ta sig igenom utan 
att först rivas ned, och ledde dessutom till att flera av de som kom utifrån 
kände sig ovälkomna.  

○ Det var tre sittande i P.R.I.T. som befann sig i Hubben då blockaden byggdes. 
En hade byggt blockaden, en annan var festansvarig. Dessutom var en patet 
med och byggde blockaden.  

○ Sedan vi fått höra om incidenten har styrIT haft enskilda samtal med de i 
P.R.I.T som var i Hubben vid tillfället, och haft diskussioner inom styrIT.  

○ Releventa utdrag ur policys 
■ Från dispositionsavtalet (som hänvisas till i lokalpolicyn) 

● 10.4. Brukaren (IT-sektionen) ska, i skälig omfattning, löpande 
kontrollera att väg till utrymningsväg och utrymningsväg inte 
blockeras eller belastas med brännbart material. Möblering av 
lokalerna får inte ske på sådant sätt att utrymning försvåras. 

● 10.7. Chalmers Studentkår har för Värdens räkning rätt att 
omedelbart avlägsna föremål eller tillfälligt stänga lokalerna vid 
sådan användning av dessa som strider mot detta avtal, 
föreskrifter eller på annat sätt är olämpliga för Chalmers 
anseende. Chalmers Studentkår skall omgående informera 
Brukaren och Värden om vidtagna åtgärder. 

■ Från uppförandepolicyn 



● Som aktiv medlem av sektionen och arrangör ansvarar man för 
att personer som genom sitt beteende stör eller förhindrar 
arrangemanget stoppas samt att nödvändiga åtgärder vidtas. 

○ Att så tydligt och komplett blockera hubbens största brandutgång under 
pågående arrangemang betraktar StyrIT som en incident, som hade kunnat 
resultera i nedstängning av arrangemanget av cubsec, en varning eller 
avstängning av lokalen från Kåren, eller i värsta fall: att folk hade haft svårt att 
ta sig ut vid en faktisk brand. Blockaden i sig revs ändå ned på relativt kort tid, 
så det sistnämnda är förhoppningsvis något av en överdrift, men på grund av 
framförallt paraplyerna uppfattades blockaden som mer omfattande än den 
var.  

○ Beslut: Efter att ha pratat med de inblandade kom styrIT fram till dessa 
följder: (HF = Hubbenförbud, RF = representationsförbud) 

■ Kommittéaktiv / arrangör som byggt blockaden: 1 månad HF, 1 månad 
RF 

■ Festansvarig: 1 månad HF, 1 månad RF 
■ Kommittéaktiv / arrangör: 1 månad RF 
■ Person som byggt blockaden: 1 månad HF 

○ Följderna trädde i kraft fredagen 17 maj.  
● Avstängning av person i P.R.I.T. 

○ Efter att styrIT hade krishantering kring föregående punkt har vi också haft 
möten med berörda parter kring en persons agerande under en längre tid, 
samt gruppens förtroende till denne.  

○ Beslut: Från samtalen är vår samlade bedömning att personen inte längre 
bör vara en del av P.R.I.T., och därför stänger vi av personen från P.R.I.T. 
fram till ordinarie sektionsmöte i LP1.  

○ Beslut: Dessutom stänger vi av personen från att vara med på mottagningen.  
 

 
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: 15:22 
 


