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Mötets ordförande  
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Mötets sekreterare  

Eric Carlsson 
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Johannes Gustavsson 
Jian Shin
 

Mötet öppnas 10:50

Vad har hänt sedan förra mötet?
● IT rundvandring 
● Avstämningsmöte om Covid med FKIT 
● Möte med ArmIT angående DatE-IT 
● PL möte 

Den kommande veckan: 
● KU 
● Skolan börjar 
● Incidentmöte ArmIT P.R.I.T.  

Diskussioner: 
● Fyllnadsval av Gurgy (William Leven) till snIT  

○ Valberedningen och snIT är ok med det. 
○ Beslut: Godkänns 

● Hur vill vi hantera inventarier och “svartlistning” av att låna dem 
○ Vissa är för att dessa beslut måste gå igenom styrelsen medans andras tycker 

att styrelsen endast behöver informeras om någon blir svartlistad. 
○ Det finns rimliga anledningar till att svartlista folk från inventarier men det är bra 

att ha någon som kan dubbelkolla dessa anledningar. 
○ Om vi börjar kräva att det ska gå genom ett styrelsemöte, tröskeln blir för hög, 

kanske de väljer att svartlista folk inofficiellt. Det kan vi inte hindra. 
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○ Kan bli värre om saker görs i skym undan. Kan bli spänningar mellan 
kommittéer/föreningar. 

○ Det borde finnas en tröskel till att svartlista någon. Det är inte en grej som borde 
kunna göras bara så. 

○ Om det sker inofficiellt och någon känner sig  orättvist behandlad kan de kontakta 
oss. Men det borde aldrig få gå så långt. 

○ Första steget borde vara en varning och svartlistning utan åtgärdsplaner är inte 
hållbara. 

○ Borde det upprättas en inventariepolicy för hur dessa situationer ska hanteras? 
○ Röstning: 

■ Förslag 1: Kommittéer för sköta en egen svartlisning av deras 
inventarier. De behöver informera oss.  

● 1 röst 
■ Förslag 2: Svartlistning av inventarie måste gå igenom styrelsen.  

● 0 röster 
■ Förslag 3: Svartlistning av inventarie måste gå igenom styrelsen. En 

policy bör skapas för att underlätta framtida beslut.  
● 0 röster 

■ Förslag 4: Svartlistning av inventarie måste gå igenom styrelsen tills en 
proposition för en policy har lagts.  

● 6 röster 
○ Beslut: Svartlistning av inventarie måste gå igenom styrelsen tills en proposition 

för en policy har lagts. 

Övrigt:  
● Uppdatera styrit.chalmers.it

○ Beslut: Theodor uppdaterar
● Grönt monster(Den gröna kioskautomaten)

○ Alla trodde det var uppsagt och sen kom någon och lagade den samt fyllde på
den.

○ Beslut: Gustav ska kontakta föregående styrit
● Planera in kontinuerliga PL-möten

○ PL-möte varannan vecka, torsdag lunch när det är onsdagsmöten
○ Ska dela agendan i #coll_styrit så Masteransvariga kan se agendan och vara

med om de vill
○ Beslut: Eric skriver ihop ett meddelande om detta till PL

Mötet avslutas 14:45

_______________________ 
Förste justerare

Jian Shin 

_______________________ 
Andre justerare

Johannes Gustavsson 
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