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● Ordförande: Gustav Engsmyre 
● Vice ordförande: Jian Shin
● SAMO: Carolina Larsson 
● Sekreterare: Eric Carlsson
● Ledamot: Theodor Angergård 
● Ledamot: Johannes

Gustavsson 

Övriga mötesdeltagare 
-

 
Mötets ordförande

Gustav Engsmyre 

Mötets sekreterare  

Eric Carlsson
 
Justerare

Carolina Larsson 
Carl Holmberg
 

Mötet öppnas 18:00

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Theodor har genomfört sin först GDPR-utbildning som ITA 
● Gustav ska ta kunskapsprovet för att få söka alkoholtillstånd

Den kommande veckan: 
● Möte mellan KL och fkit om mottagningen och Covid 

Diskussioner: 

● Masteransvarig 
○ Ingen vill titulera sig som masteransvarig och bära det yttersta ansvaret

för masterfrågor. 
○ I och med att intresset var lågt lutar det åt att vi delar ansvaret, dock

bestämmer vi en i gruppen som har ansvar för att svara på mail. 
○ Beslut: styrIT bordlägger frågan till senare möte och alla mail till

masteransvarig@chalmers.it redirectas till styrit@chalmers.it mailen 

● Mail angående möte med KL samt riskbedömningar 
○ styrIT skickar vidare det till sektionen

Doc ID: 698c94dc80cb14e12acdf2a75d977a2a9cc65ed8



○ Vi har möte med KL den 28e 
● Teambuilding med FKIT innan mottagningen 

○ Vad är syftet? 
■ Info kring Covid19 
■ Utbildning 
■ Teambuilding 

○ Vill vi hålla det på zoom eller i verkligheten fast med mindre grupper? 
■ Svårt att få till teambuilding om man kör via Zoom 
■ Fysiskt om vi inte får en stor grupp som vill hålla det digitalt 
■ Hur stora grupper isåfall? 

● Två eller tre grupper med roterande stationer 
● Totala antalet aktiva, cirka 60? 
● Vi kan räkna med ca 30-35 som kommer 

■ Om inte, varför? 
● Om teambuilding är huvudsyftet och vi inte vill ha det fysiskt 

så kan det vara lika bra att ställa in. 
■ Röstning: 

● Zoom 2 av 6. 
● Fysiskt 4 av 6. 

■ Theodor är emot att FKIT teambuildingen hålls fysiskt 
○ Förslag på pass 

■ Härskartekniker 
■ Maktposition 
■ Konflikthantering 
■ Jämlikhet WS 
■ Arra för alla 
■ Beslut: Gustav och Carolina ger ett förslag på dagens upplägg till 

nästa möte 
○ Vilken dag vill vi ha? 

■ 15 Augusti lördag kan flest 
■ Beslut: Jian skickar ut en anmälan till fkit där vi frågar om de vill ha 

digitalt eller fysiskt(prel fysiskt) 
○ Ska vi försöka få med Niklas Broberg, Erik Eliasson eller Ingered Nilsson 

■ Beslut: Det beror på hur dagens upplägg kommer se ut. Gustav 
och Carolina återkommer. 
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Övrigt:
● Sektionsmedlem vill skapa en hemlig kommitteé 

○ En hemlig kommitte är inte till för alla och kan därför inte ligga under IT då 
alla kommitteer ska vara till för alla. 

○ "De aktiviteter och evenemang som arrangeras av sektionens organ som 
är till för alla studenter ska marknadsföras på sektionens hemsida. I 
evenemangets beskrivning, oavsett forum för marknadsföring, bör det 
vara definierat om språket som kommer att talas under evenemanget är 
svenska eller engelska." Kommunikationspolicyn punkt 5 

○ "Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap."  Stadgan 10.1.2 
○ Beslut: Jian svarar sektionsmedlemen med vad vi kom fram till ovan 

● Jour under mottagningen 
○ Vi har en jourtelefon som kommer vara igång under mottagningen 
○ Den är till för FKIT 
○ Beslut: Gustav tar hand om jouren tills vidare 

Mötet avslutas 20:33 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 
Carl Holmberg 
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