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Mötet öppnas 15:10

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● SU (Möte med sociala utskottet) 
● En kväll med styrIT
● Kassörskväll 

Den kommande veckan: 
● KU8 (Kårutskottsmöte)
● FUM 
● Programråd
● Möte med Tommy (Programansvarig MPIDE) och Regina (Programansvarig 

MPSOF).
● PL möte 

Diskussioner: 
● FanbärerIT teambuilding

- FanbärerIT vill lägga 275kr/person på en teambuilding för att gå på Prison 
Island inför aspningen.

- Diskussion 
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- Ganska mycket av deras teambuilding budget, kan teambuilda 
ganska effektivt för ganska mycket mindre. 

- Är nog inte en jättebra teambuilding, om man ska lägga mycket 
pengar borde det vara en riktigt bra teambuilding. 

- De är en mindre grupp så de kanske kan få ut mer av prison 
island än en större grupp. 

- Kan godkänna för att låta dem göra lite mer som de vill med 
teambuildingpengarna, osäker på om detta kommer göra någon 
skillnad på attityden till framtida år. 

- Tror förra årets FanbärerIT gjorde samma sak. 
- Det var vanligt för några år sedan att lägga mycket av 

teambuilding pengarna på slutet av året.  
- Om pengarna användes i klump förr kanske vi kan få igenom 

mer av en förändring genom att avslå. 
- Om det blir ett förändringsarbete vill vi nog lägga energi på 

att nå ut med varför vi vill ändra på det. 
- Beslut: Avslår utlägget. 

● Teambuildings 
- Vill vi uppmuntra till att kommittéer sprider ut teambuildingpengar under 

året eller vara okej med större spenderingar på enskilda teambuildings? 
- Diskussion 

- Finns en begränsning i den ekonomiska policyn av en anledning. 
- Sektionen skulle nog må bra av flera små teambuildings 
- Enligt skatteverket ligger pengar för mat och dryck på 90kr, annars 

anses det vara förmåner etc. Finns regler för andra grejer också. 
- Även på kårnivå är det 90kr på mat och dryck. Känns bra att vara 

konsekvent med kåren. 
- Beslut: Vi vill uppmuntra till flera små teambuildings. 

Äskningar: 
● fikIT äskar för att göra kärleksmums. 

- fikIT vill lägga 250kr för att göra kärleksmums. 
- Beslut: Godkänns. 

Meddelanden: 
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● Träffat Erik Eliasson och Agneta och pratat brandskydd för nya sektionslokalen. 
De godkände möblerna vi köpt från kinnarps samt en soffa från ikea. Behöver 
göras en utvärdering av lokalen av en brandingenjör däremot som kan sätta 
maxantal personer etc. Detta maxantal kommer nog sättas till 30 personer men 
går kanske att ökas genom att exempelvis göra så att dörrarnaöppnas utåt. 

Övrigt:  
● MRCIT undrar om de ska starta ett eget slack workspace för masterstudenter 

eller om de ska ha en egen kanal på IT slacken? 
○ Diskussion 

- Problemet med IT slacken är att de kanske inte kommer kännas 
som deras slack då, mycket är på svenska. 

- Problemet med att de har en egen slack workspace är att de blir 
separerade från resten av sektionen. 

- Känner lite som med sektionsmöten på engelska, egentligen ja (de 
borde vara på den “vanliga” slacken) men samtidigt är det ett 
väldigt stort arbete. 

- Mainkanalen just nu (#news) postar mest på svenska. 
- Detta är en bugg, intended är att den ska posta på engelska 

men just nu är det på det språket som den som lade upp 
posten har inställt på chalmers.it. 

● Hur går vi vidare med arbetsmarknadskontakt på lindholmen? 
○ Yeti har dragit i ett projekt för att koordinera arbetsmarknadskontakten 

mellan oss och GUs arbetsmarknadsgrupp på lindholmen. Någon som vill 
ta över detta? 
■ Anledningen just nu i att driva detta är för att de inte tar betalt för 

grejer som vi tar betalt för. 
○ Beslut: Kollar om armIT vill ta över detta, annars läggs det ned. 

● Hur går vi vidare med köket? 
○ Ingenting har hänt på länge. 
○ Hör av oss till olika personer för att få mer info om varför det står still. 

Mötet avslutas 17:00 
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_______________________ 
Förste justerare 
Anders Bäckelie 

_______________________ 
Andre justerare 

Li Rönning 
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