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Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Ordförandemöte. 
● PL-möte (Möte med programledningen).
● Skrivit på nytt DatE-IT kontrakt. 
● Möte med Tord.

○ Han löser stripning (dekorativt), brand och ventilationsutvärdering med 
sektionslokalen på lindholmen.

○ De fick nyligen en offert på hubben köket. 

Den kommande veckan: 
● Möte med Talman inför sektionsmötet
● Sektionsmöte 

Diskussioner: 
● IT150 lösningar

- Det ser ut som att det kommer tas in 150 personer på IT programmet till 
hösten (jämfört med 120 just nu).

- Styrelsen har presenterat en riskanalys till Programledningen och har 
ombetts producera förslag på hur de olika riskerna kan motverkas.
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- Vi lade fokus på att diskutera lösningar som är mer relaterade till 
högskolan då det är viktigt att dessa når högskolan innan de fattar ett 
beslut 

- Problem vi ser och potentiella lösningar: 
● Plats 

○ Hubben är liten 
■ Lösning: ta över CETAC rummet. Föreslå att ta över 

E-studion. 
○ Grupprum 

■ Är redan brist på grupprum. 
■ Lösning: Upp till chalmers, se över 

nyttjandegraden på icke bokningsbara grupprum. 
○ Föreläsningssalar. 

■ Lösning: Upp till chalmers. 
● Högskolans resurser 

○ Brist på TA:s (Teacher Assistants) 
○ Brist på personal som kan hålla kurser och guida TA:s 

■ Bör anställas fler, inte nödvändigtvis linjärt med 
antalet studenter dock. 

○ Tider till UBS (Utbildningssekreterare) och studievägledare. 
■ Jonathan (Studievägledare) verkade lugn. 
■ Kanske avlastas från andra program. 

○ PL (Programledningen) får mindre tid att arbeta med 
utveckling av programmet. 

● Sektionen 
○ Brist på phaddrar 

■ Kommer att bli problematiskt de första åren eftersom 
antalet studenter på programmet kommer vara färre i 
relation till antalet nollan. 

○ Brist på lokaler för aktiviteter. 
■ Svårt till hösten, i framtiden försök boka tidigare med 

detta i åtanke, ha flera sittningar istället för att ha alla 
på samma? 

■ Viktigt att de som arrangerar mottagning får 
information så tidigt som möjligt 

○ Mindre pengar per student 
■ Kanske inte är ett problem, ett problem är att inte så 

många dyker upp på ArmITs arrangemang, fler 
antagna => fler på arrangemangen. 
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■ Kan vara en ide att splittra ArmIT i DateIT och ArmIT 
för att de ska få mer tid där de kan dra in mer pengar. 

○ Sämre sektiossammanhållning och problem med att nå ut till 
alla studenter 
■ FKIT blir en mindre andel av sektionen och just nu är 

det FKIT som får mest nytta av sektionen. 
■ Detta är ett större problem som styrelsen kommer 

behöva arbeta mer med i framtiden 
● Strukturella problem 

○ Platsbrist på valbara kurser som vi samläser med data (som 
också ska öka sitt intag kraftigt). 
■ Platsgarantier kan vara en lösning 

● Kan vara både bra och dåligt 

● digITs motion 
○ Vill vi göra några ändringsyrkanden? 

■ Orosmoment: 
1. Digitalt röstsystem, ska digIT fortsätta vara ansvariga för 

detta? 
a. Svar: Ja. 

2. Borde det nämnas något om att handha ett 
medlemsregister? 

a. Svar: Lägger ett ändringsyrkande. 
3. De tar bort ansvaret för kommunikationsplattform men det 

hamnar inte på någon annan. 
a. Svar: Lägger att styrIT ska ansvara för att det 

administreras på sektionens 
kommunikationsplattform. 

4. En punkt som täcker de delar av verksamheten som inte 
direkt är kopplade till sektionens väsentliga system. 

a. Svar: ålägger dem att “uppmuntra till god kodkultur 
på sektionen”. 

● Kök i hubben. 
○ Vi har fått grönt ljus från fastighetsägaren och en offert på köket. Det är 

dock ganska dyrt och för tillfället verkar vi inte få något stöd med att betala 
summan. Vi kanske behöver ta ett lån för att genomföra detta.  
■ Kostnad: 830.000kr (x 1.25 moms) 
■ Hur går vi vidare med frågan? 
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● Sjukt mycket pengar att spendera på någonting vi inte ens 
kommer äga själva. 

● Ökat intag gör att vi kommer ha andra problem med fler 
studenter. 

● Orimligt att lägga så mycket pengar när vi når ut till en sådan 
liten del av sektionen. 

●
● Finns mycket annat att lägga pengar på, såsom soffor eller 

eller långsiktig ekonomisk trygghet t.ex. 
● Kan se om akademiska hus kan tänkas ta en del av 

kostnaden. 

Övrigt:  
● P.R.I.T. vill spendera en del pengar (antagligen 600kr) på att få bort glittrett på 

hubbengolvet. 
○ Godkänns 

Mötet avslutas 20:12 

_______________________ 
Förste justerare 
William Levén 

_______________________ 
Andre justerare 
Karl Wikström 
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