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Mötet öppnas 17:00 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● KU
○ Vissa sektioners arrangörer kommer bära munskydd under exempelvis 

matlagning.
● FKIT teambuilding 

○ Gick riktigt bra med ett snitt-betyg på 4.63.
● FUM Kickoff 

○ Måste inte vara ordförande som representerar sektionen på FUM.
● Första dagen! 

○ Gick bättre än väntat.

Den kommande veckan: 
● Mer Mottagning 
● Troligen möte med ArmIT angående Date-IT
● IT rundvandring  

Diskussioner: 
● Möte med ArmIT angående Date-IT

○ Date-IT vill göra en ny budget för att kunna anpassa mässan till Corona 
och den måste godkännas av D, E och ITs sektionsmöte.
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○ Vi kan få möjlighet att förbättra vårt kontrakt 
○ Vi borde konsultera Erik Magnusson eller Johannes Mattsson (båda är 

tidigare styrIT och ArmIT) 
○ Beslut: 

■ Theodor kontaktar Erik Magnusson om att delta på mötet 
■ Gustav och Carl deltar från styrIT 

● Uppdatering av MRCITs Budget som svar till Corona (Se bilaga) 
○ Är det rimligt att de lägger 11000 kr på Minecraft licenser 
○ Vi betalar egentligen inte utan det är Chalmers som betalar med deras bidrag. 
○ Frågor till MRCIT 

■ 1. Vad kommer hända med licenserna efter turneringen? Behåller den 
person som använde den eller stannar kontot kvar i MRCITs ägo? 

■ 2. Vi tolkade texten gällande Chalmers och GUs bidrag som att de 
fortfarande kan neka er ansökan. Var det en korrekt tolkning eller är deras 
pengar säkrade för er räkning? 

● 2.1. Vad är planen om er ansökan inte godkänns? 
● Beslut: Godkänner budgeten preliminärt men behöver få lite mer information 

innan vi kan godkänna det officiellt. Eric skickar frågorna till MRCIT. 

● ArmIT vill köpa in en högtalare 
○ Det finns redan ett antal högtalare som olika kommittéer har 

○ Lite orättvist att vissa kommittéer har högtalare när andra inte har det
○ Vill vi istället köpa in 1-2 högtalare som är för hela sektionen att boka och sen

lösa ett bra bokningssystem för dem?
○ Beslut: Theodor frågar ArmIT om det är relevant just eller om de kan vänta på

att en högtalarpool införs

● Nollan blev hetsade till att plugga i skolan och alla blev hänvisade mot en sal 
○ Detta är inte hur vi har uppfattat att man bör agera.
○ Borde vi gå ut med något till FKIT?
○ Ska all information gå genom NollKIT? Dom har ganska fullt upp redan nu.
○ Anser NollKIT att det här är ett problem?.
○ Beslut: Theodor pratar med NollKIT och frågar vad dom tycker om situationen

● PL uppmanade nollan till att komma in till campus 
○ Vi borde se till att våran, PLs och Jörgens riktlinjer stämmer överens 
○ Vi kommer ha möte med PL nästa vecka 
○ NollKIT borde informeras att vi pratar med PL hur direktiven skiljer sig 
○ Beslut: Eric skriver en text som ska skickas till PL inför mötet 
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● NollKIT vill kunna genomföra distansbetalningar 
○ Ett alternativ till slack: IZettle Betallänk

■ En länk som kan skickas till nollan som fått biljetter för att betala.
■ NollKIT kan se vilka som betalat och inte.
■ Dessa länkar tar 2,5% av totalbeloppet. Detta är i de flesta fall billigare än

swish som tar en fast summa på 1.5kr.
○ Mycket mindre jobb för kassören med IZettle än Swish.
○ Om länkarna fungerar används de, annars får NollKIT använda Swish.
○ Detta borde skrivas in i kassörskontinuitet om betallänkar införs
○ Beslut: Eric och Theodor undersöker betallänkar och meddelar NollKIT

Meddelanden: 
● Beslut från Rektorn, grupprum EG-6209 - EG-6217 kommer övergå till institutionen från

och med 14/9 (Första dagen efter mottagningen)
○ Gå ut till sektionen med en news-post. Prata med Niklas innan vi skickar ut det.
○ Beslut: Putte skriver ihop en text

● styrIT har blivit tiktok-famous!
○ Fick över 400 visningar på vår första video
○ Beslut: Fortsätt vara coola

Övrigt:
● Möte med PL,  

○ Har gärna nästa vecka för att komma i fas med arbetet 
○ Beslut: Eric skickar en doodle till PL 

● Hur mycket handsprit har gått åt? 
○ Måste vi köpa in nytt den här veckan om Kåren inte fått sin leverans? 
○ Theodor och Carolina har koll på vårt förråd handsprit och det är lugnt just nu 
○ Vi har inte hört något från kåren 
○ Beslut: Fråga NollKIT om de hört något. 

Mötet avslutas 19:23 

_______________________ 
Förste justerare 

Theodor Angergård 

_______________________ 
Andre justerare 

Jian Shin 
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