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Mötets ordförande

William Levén 

Mötets sekreterare  

Vidar Magnusson
 
Justerare

Li Rönning 
Anders Bäckelie
 

Mötet öppnas 17:34

Den kommande veckan: 
● PL-Möte (Möte med programledningen) 
● KU-Möte (Kårutskottsmöte)
● Ordförandemöte 
● Workshop om kårens satsningar.
● NU-Möte (Nöjeslivsutskottsmöte) 

Diskussioner: 
● Studentrösten 

- Hur gör vi?
- Ska nog göras digitalt. 
- Vi ska nog skriva egna frågor.

- När Görs detta? 
- När vi vill typ.
- Ska vara 2 veckor under första halvan av LP4. 
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Äskningar: 
BIFOGA ÄSKNINGSFILEN!
● P.R.I.T. ljudisolering studierummet. (se bilaga) 

- Diskussion 
- Det är inte ljudisolering, det är ljuddämpning. 
- De vill ha eko-dämpande paneler och sätta på väggarna. 
- Hur mycket har de kollat på detta? Kan tänka att det är svårt att 

göra detta bra. 
- Är nog inte så svårt, det enda det ska göra är att stoppa ljudet, 

dock osäker på om det är det som är problemet i studierummet. 
- Vi har pengar och tycker det är värt att testa och utvärdera om det 

blev bra. 
- Kan vi sätta krav på estetik? 

- Kostnad: 8000kr 
- Beslut: Godkänns med klausulen att det ska se bra ut. 

● FlashIT profileringskläder. (se bilaga) 
- Diskussion 

- Tycker de kan bli en kommitté. 
- Känns som att de säger emot sig själva med att de ska gå i arv då 

de nuvarande ärvda profileringskläderna inte passar av liknande 
anledningar. 

- FlashIT har tidigare funderat på att ta betalt för sitt arbete, de borde 
antingen bli en kommité eller fixa egna pengar. 

- Vi kunde godkänna detta då de gör mycket för sektionen, samtidigt 
kan de komma imorgon och säga att de vill ta betalt för det jobbet.  

- Skulle kunna skriva ett avtal med dem men i så fall är det nog bara 
bättre att de blir en kommitté. 

- Samma problem som med FikIT, de är en förening som inte har 
några medlemmar så de är egentligen bara en kommité. 

- Tror att de inte vill vara en kommitté då det är mer ansvar och jobb 
då. 

- Men de får också pengar då. 
- Beslut: Äskningen nekas, föreslår att de borde bli en kommitté 

istället. 
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Övrigt:
● Remote lunch med styrIT? 

○ Alla sitter hemma och pluggar nu så kan vara nice om folk kunde hoppa in 
och snacka med oss varannan tisdagslunch eller så. 

○ Beslut: Ja, vi har öppna remote luncher varannan tisdag. 

Mötet avslutas 18:23 

_______________________ 
Förste justerare 

Li Rönning 

_______________________ 
Andre justerare 
Anders Bäckelie 
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Äskningsansökan

Sida 1 av 2

Sökande

För- och efternamn på den sökande eller kommitté-/föreningsnamn om äskningen kom-
mer från ett organ inom sektionen.

Namn: . . . . .

Ansvarig för äskningen

Namn: . . . . .

Telefon: . . .

Mail: . . . . . .

Motivering

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it

Tobias Karlsson

P.R.I.T.

I Hubben är studierummet ett rum där alla ska kunna fokusera och plugga lätt utan några
störmoment. Tyvärr är dock detta rummet det som låter proportionellt sett mest i hela
hubben. Det räcker att det är ett fåtal som pratar så blir det för många svårt att fokusera för
många.

P.R.I.T.s snygga och effektiva lösning på detta är ljudisolering. Med ljudisolering hade
ljudnivån minskat avsevärt och studiemiljön hade blivit mycket bättre. Det finns mycket
tomma väggar som reflekterar mycket ljud och för att fylla upp en stor del av dessa har vi
estimerat att det skulle kosta den summan vi äskar för.

material.prit@chalmers.it

0767811833
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Budget

Artikel Utgift

Total:

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . .

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Ljudisolering 8000kr

8000kr
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