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Mötet öppnas 18:07 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Pubrunda
● SU3 

○ Datas studievägledare var med, borde nog vara med på ovkIT
DPO/säkerhets-utbildningen. 

○ Skumma personer säljer droger på campus.
○ Mycket nynazist propaganda på campus under en längre tid. 
○ Jobbar på att få bort lördagstentor.
○ Jobbar på att få CSN på sommaren. 

● digIT framtidsmöte
● KU4 

○ Vi var ej närvarande
● PL-möte 
● Brandlarm gick på bastun.
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Den kommande veckan: 
● KU5 
● Studentrösten 

○ Måndag 25/11 
● Kassörskväll 
● EqualIT workshop 

Projekt status: 
EqualIT 
● Haft planneringsmöte 
● Jonathan Klingberg vill vara ett stöd till kommittéen. 
● Workshop på JA nästa tisdag (26/11) 
● Diskussion 

○ Finns det någon utbildning man kan ge de som sätter sig i EqualIT? 
■ Ja kanske från jämK 

digIT ansvarsområden 
● Inte mycket mer vi behöver göra antagligen. 

Strategisk VP 
● Inte påbörjat, kommer bli svårt att hitta tid till detta. 

Digital bokföring 
● Har hållits ett möte där det kommit fram att vi inte behöver signera verifikat. 
● Målet är att signera hela bokföringen när allt är klart istället för att signera allt 

enskilt. 
Utvärdering av nöjesliv 
● Inte påbörjat. 

styrIT & sektionens mallar 
● Klart, finns på styrit.chalmers.it/dokument 

Extern reps & kommittéeöverbyggande teambuilding 
● Kollats på, kommer sammanställas och om det är bra kommer det skrivas en 

proposition. 
Arbetsmarknadsmässa på lindholmen 
● Har haft ett möte. 
● Pratat med armIT. 
● Ska utvärdera om det är värt att ha en mässa. 
● Ska skicka ett formulär till lindholmen studenter för att se vad de är intresserade.  
● GU och harm har mässor på lindholmen kan kolla med dem. 
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Automatisera insamling för sektionsmötesdokument 
● Är påväg ut i produktion. 

Kurator på chalmers 
● Går framåt men långsamt pga byråkrati 

Övrigt: 
● Får nollkIT stänga av studierummet under sin ohmsits? 

○ Ja. 
● Ska publiceras facebook inlägg för Cortégens Granskningsnämnd, CGN & 

Chalmers Studentbostäders Styrelse, CSB. 
● FUM3 

○ De kommer rösta om att lägga ned Software Craftmanship Guild 
■ Ok, ej hört talas om 

○ Riva upp beslut om handlingsplan för lindholmen 
■ Starkt negativ till detta, kanske behöver göras om men det är 

fortfarande relevant. 
● Matpaus på sektionsmöte? 

○ Ja! 
○ När börjar mötet? 

■ 17:30 
○ När ska mat serveras? 

■ När det passar, ca 19. 
○ Godisutkast 

■ Tar mycket tid och ger inte mycket. 
○ Vad för mat? 

■ Löser senare 

Mötet avslutas 19:46 

_______________________ 
Förste justerare 

Li Rönning 

_______________________ 
Andre justerare 
Karl Wikström 
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