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Mötet öppnas 21:0 

Äskningar: 
● “NollKIT vill ha ett tält” (Se Bilaga)

- Diskussion 
- En påse till tältet borde nog köpas också. Lättare att förvara tältet

efter och under mottagningen. Finns i för sig kartongen som 
kommer med.

- Känns skumt att köpa ett tält som kanske inte kommer användas 
efter mottagningen.

- sexIT och P.R.I.T. kan använda det efter mottagning. 
- Även om det är mycket pengar kan det innebära en bättre

mottagning för Nollan. 
- Det kan ställas vid Sandlådan eller utanför HB.

- Kostnad: 5000kr 
- Beslut: Äskningen Godkänns

- Motivation 
- Tältet kan användas för att göra det enklare att hålla social

distansering under mottagningen. Vi är osäkra på om tältet kommer 
användas efter mottagningen, dock tror vi att tältet kommer
innebära en bättre mottagning samt göra det lättare för NollKIT att 
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arrangera mottagningen. Förövrigt pratade vi om det kan bli behov 
av att köpa in ett sätt att förvara tältet, på grund av hur nära 
mottagningen var valde vi dock att ignorera detta för att äskningen 
skulle kunnas accepteras så fort som möjligt. 

Mötet avslutas 21:27 

_______________________ 
Förste justerare 

Theodor Angergård 

_______________________ 
Andre justerare 

Johannes Gustavsson 
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NollKIT

Albert Lund

0734111337

nollkit@chalmers.it

I dessa tider är det svårt att få tag på lokaler och det är bra om man kan vara 
utomhus för att undvika smittspridning. Vi i NollKIT känner oss därav i behov 
av ett partytält som man kan ställa upp utomhus. Detta är bra för då tillåts det 
vara ute trots väder samt att det ger oss en välbehövlig extra lokal. Detta 
ryms inte i våran nuvarande budget och det skulle därför behövas ekonomiskt 
stöd för detta. Detta tillåter oss vid exempelvis phadderSittning att använda 
oss av en extra lokal. P.R.I.T har i nuläget ett tält men detta tält rymmer 
knappt tre Nollan ifall vi ska vidta distansierings åtgärder. Vi tror även att 
sektionen som helhet skulle vara tacksamma om det finns ett större tält 
tillgänligt vid andra tillfällen.
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Partytält 4x8m 4685 kr

länk: https://www.dancovershop.com/se/product/partytaelt-plus-4x8-m-pe-vit.aspx?gclid=CjwKCAjwps75BRAcEiwAEiACMb6nZJPJvQe3wZ8ribqziyUFgnhifDDNSB8cFydKGMYarfKGqV1J1RoCnb0QAvD_BwE  
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