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Mötet öppnas 18:36 

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● KU2 (Kårledningsutskottsmöte) 

○ Elektro ville ha styrelsekalas. 
● FUM (Fullmäktigemöte) 

○ Se fums mötesprotokoll. 
● Engagemangsmässa 

○ Mycket folk där 
○ Få som pratade med styrIT, det var dock inte vår primära rekryteringsgrupp som 

var fokuset. 
● Möte med PL 

○ Pratade om följande: 
■ Hubben har tidvis varit överbefolkad. 
■ CETAC-rummet 
■ ArmIT har haft problem med få wifi-koder till eduroam. 

● Möte med vSO (Vice Ordförande för Sociala Enheten samt vår kontaktperson i
kårledningen) 
○ Pratades om följande:

■ CETAC-rummet 
● Lärarmöte på lindholmen

○ Pratade om följande: 
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■ Presenterade oss 
■ Pratade lokaler, t.ex. hur studion ska användas. 
■ Pratade om jämlikhet. 

● SWEET 
○ Pratade om följande: 

■ Lokaler på lindholmen. 
■ Interaction design har problem med lärare. 
■ SAMO blev inbjuden till ett Work Environment möte 

● SU-utbildning (Sociala Utskottet) 
○ Väldigt givande, många där. 
○ Pratade om vad som var viktigt för Studienämnder och SAMOs. 

Den kommande veckan: 
● Johannes Mattsson träffar PA (Niklas Broberg) 
● Johannes Mattsson träffas SO (Sociala Enhetens Ordförande) 
● Nöjeslivsutskotts-möte. 

Äskningar: 
● Kanelbullens dag äskning - fikIT 

- fikIT vill baka och bjuda på kanelbullar på kanelbullens dag. 
- 250kr 
- Beslut: Godkänns 

● Museum-rundvandring äskning - FanbärerIT 
- FanbärerIT hålla på i ett museum-rundvandrings arrangemang på 

Röhsska museet som ska vara gratis att gå på. 
- 1800kr 
- Beslut: Nekas men föreslår att de höjer sin budget om de känner att det 

behövs. 
- Motivation: Då de inte har satt sin budget ännu är det bättre att de tar 

pengar från den och höjer denna om de tror att det är nödvändigt. Deras 
budget ska reflektera deras verksamhet så bra som möjligt. 

Diskussioner:
● Extra utlägg på ovKIT teambuilding. 

- Vad har diskuterats? 
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- ovKIT ska teambuilda med varandra i tentaveckan och tror att det 
kommer att gå åt max 170 kr / person (över gränsen i den 
ekonomiska policyn). 

- Beslut: Godkänns men påminn om att ha andra teambuildings också. 
● Svar på motion från NollKIT. 

- Vad har diskuterats? 
- Det har inkommit en motion till sektionsmötet LP1 som går ut på att 

NollKIT vill öka antalet medlemmar till 8 personer. Vad svarar vi på 
denna? 

- Vad har tagits i åtanke? 
- P.R.I.T. gjorde samma sak för några år sedan, detta har däremot 

inte gått att utvärdera så bra då de inte har varit fulltaliga ett helt år 
sedan dess. 

- Svårare med gruppdynamik, potentiella indelningar i gruppen, 
effektiviteten av arbetet kan gå ned. 

- Detta kanske inte är applicerbart på NollKITs arbete som har 
en ganska special karaktär (väldigt koncentrerat). 

- Bra för att avlasta. 
- Lättare indelning i grupper för arbetsuppgifter (2 och 2, 4 och 4) 
- Hur påverkar detta söktryck etc till andra kommittéer? 
- NollKIT är experter på sin verksamhet. 
- Har årets NollKIT rätt perspektiv (har till exempel betydligt mer 

erfarenhet jämfört med genomsnittliga NollKIT sedan tidigare) 
- Verkar inte ha undersökt så mycket. När P.R.I.T. gjorde samma sak 

gjordes undersökningar och mycket dialog med pateter. 
- Beslut: Vi tar ingen ställning, tar upp några fördelar och nackdelar 

däremot. 
● P.R.I.T. vill lägga pengar från sin externa representationsbudget på sin 

jubilbeumsfinohm. 
- Vad har diskuterats? 

- P.R.I.T. har fortfarande pengar kvar i sin extern 
representations-budget och vill spendera ca 600kr på fotografering 
av finohmsittsen. 

- Vad har tagits i åtanke? 
- Är inte vad budgetposten är tänkt att läggas på. 
- Talar för JA då det är ett jubileum. 
- Är en relativt liten summa. 
- Bör normalt sett inte vara tillåtet att lägga sektionspengar på 

ohmsitts. 
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- Kan vara ojuste att låta dem lägga extern reps pengar på detta då 
inte alla sektionskommittéer etc har denna budgetpost. Inget hinder 
från att de får lägga pengar men borde då komma från annat håll. 

- P.R.I.T. lägger redan mest på extern reps, finns andra som lägger 0 
kr, godkänns detta bör de få chansen att komma upp på P.R.I.T.s 
nivå. 

- Oklart juridiskt då detta i praktiken skulle innebära att sektionen 
lägger pengar på en privat fest då resten av ohmsittsen inte är 
kopplad till sektionens ekonomi. 

- Tidigare styrelser har arbetat för att fler ohmsittsar ska ingå i 
sektionens verksamhet. 

- Hade varit mer ok om de hade gått +- 0 sett från sektionens 
ekonomi. 

- Då de redan tar biljettpriser, varför ingick inte detta där? 
- Det är trevligt att ha goda band med sina pateter. 

- Beslut: Nej 
- Johannes Mattsson, Anders Bäckelie och Erik Magnusson lägger 

ned sina röster pga jäv. 
- Motivering: Detta är en större fråga som behöver utredas vidare för att 

kunna svara ja på, delvis hur detta skulle skötas juridiskt och delvis hur 
det skulle skötas på sektionen. Behöver också undersökas hur sektionen 
ska sköta ohmsittsar allmänt samt jubileumsbidrag. 

Meddelanden: 
● Ny prefekt kan förmodligen börja i november. 

Övrigt:
● Vilka ingår i dateIT arbetsgruppen (från styrITs sida) 

○ Erik Magnusson och Johannes Mattsson. 
● Saker som behöver göras inför sektionsmötet. 

○ Boka sal (done) 
○ Beställa mat (senast måndag innan mötet) 
○ Prata med snit om att servera mat. 
○ Bjuda in Simon, vSO (done) 

● Ny organisation på chalmers, vad gör vi? 
○ Ignorerar, får gå genom kåren. 
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● Vilka kan tänka sig att sitta i equalIT och se till att den får en bra start om 
förslaget för att starta denna kommitté godkänns? 
○ Johannes Mattsson, Li Rönning 

● Någon som vill ge någon input på budgeten? 

Mötet avslutas 21:03 

_______________________ 
Förste justerare 
Anders Bäckelie 

_______________________ 
Andre justerare 
Erik Johnsson 
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