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Mötet öppnas 18:14

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● PL möte 

Den kommande veckan: 
● FUM 
● PL möte 

Diskussioner: 
● Planera sektionsmöte 

- Vi ser 3 alternativ. Enbart zoom, Sverok-VoteIT för diskussion och röstning och 
sen zoom eller Sverok-VoteIT endast för diskussion och sen ta beslut genom 
zoom. 

- Enbart Zoom 
- Har ingen enkel lösning för att rösta, kan maila/DMa IT-voteit koder 
- Kan bli problematiskt med talarlistan. Den är lite buggad. 
- Zoom har ibland tekniska problem 
- Folk kanske mutar eller kollar på serier under tiden och missar diskussion 

- Sverok-VoteIT för diskussion och röstning 
- Från en teknisk synpunkt gick det bra och allt finns kvar för att köra igen 
- Gick åt väldigt mycket tid att administrera under mötets förlopp 
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- Systemet var nytt för alla och trådarna var då svåra att följa samt så var 
det ibland oklart vad man röstade mellan. 

- Hade en frågestund innan mötet på zoom och en summering efter mötet 
på zoom. 

- Det var dåligt röstdeltagande och många röstade utan att ta del av 
diskussionerna. 

- Sverok-VoteIT endast för diskussion och sen ta beslut genom zoom 
- Faktiska mötet blir kortare 
- Jobbigt att byta medium man ska interagera med sektionsmötet genom 

- Beslut: En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett konkret förslag till nästa möte. 

● Arrförbud i The Cloud 
- The Cloud som nyligen öppnades är fint inred. Vill vi införa ett arrförbud för att

lokalen inte ska förgås lika snabbt?
- Argument för ett arrförbud:

- Arrangemang kan förstöra inredningen. Den är inte lika tålig som
Hubbens inredning. Det finns inbyggda eluttag på borden.

- Lindholmens kårhus kan bokas om man vill ha fester eller liknande.
- The Cloud består endast av en lokal, chansen att separera lokalen till att

studenter kan studera där samtidigt som arrangemang är i princip omöjlig
- Argument emot ett arrförbud:

- Lindholmen är inte det roligaste stället så fler arr och aktiviteter hade
kunnat liva upp lindholmen.

- Kan ha vaxdukar på borden och överdrag på soffor som kantvättas
efteråt. Nuvarande stolarna har även tyg som kan tas av och tvättas
smidigt.

- Lindholmens arbetsgrupp (som inte finns ännu) skulle kanske vilja dra i
arr och skulle då begränsas av ett arrförbud.

- Man kan förbjuda endast arr som är av festlig karaktär
- Vårat beslut bör föras in i lokalpolicyn för The Cloud.
- Det finns ännu ingen brandutvärdering för lokalen och det kan därför inte

arrangeras event där enligt Chalmers riktlinjer.
- Beslut: Tills en brandutvärdering finns är det arrförbud. Därefter bör ett nytt

beslut gällande arrförbud tas.

William Leven och Erik Johnsson lämnade mötet

● Revisorer 
- Det är svagt intresse för revisorposten 

- Revisorer på IT är mycket noggrannare än andra sektioner, också färre. 
- Vad kan vi göra för revisorerna? 

- Arvode men det blir snabbt juridiskt och ekonomiskt jobbigt att lösa 
snyggt. 
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- Profilering a la revisor-rockar, overaller eller snygga hoodies. 
- Ge dem gratis mat vid utfört arbete- 

- Vi skulle kunna skicka ut en fråga till sektionen om vad de anser är en rimlig 
ersättning för att agera revisor. 

- Kan kombinera det med ett inbjudande meddelande 
- Beslut: Carl frågar sektionen om vad de vill ha för ersättning och 

uppmärksammar bristen på aspiranter. 

● snIT vill överstiga profileringsbudget 
- Anmärkning 5 i §2 i den ekonomiska policyn anger dock 

att "snITs verksamhet som bekostats och godkänts av programledningen
får avvika från den ekonomiska policyn tills annat beslut fattas av
styrelsen".

- snIT vill överstiga sin profileringsbudget. De kommer även med argumentet att de
har ett stort överskott som de aldrig lyckas spendera.

- De får pengar från PL varje år. De är märkta “studiefrämjande medel”.
- Hur skulle vi känna ifall PL godkände den här bekostnaden?

- Känns fel då sektionsmötet upprepade gånger slagit ner förslag på utökad
profilering

- Kan även ge intrycket att man kan undvika sin budget om man har
sponsring från annan part.

- Beslut: Förfrågan avslås. Gustav meddelar snIT om avslaget.

● Hitta personer till programråd 
- PL nämnde på senaste möte att det behövs nya representanter till programrådet.

- En från 1an på MPSOF
- En från 2an på kandidaten

- Brukar inte snIT vara delaktiga i den här processen?
- Beslut: Theodor kontaktar snIT

● Boka sektionslokaler under dagtid för DatE-IT 

- P.R.I.T. borde informeras om vi ger dem tillåtelse att boka Hubben över dagen.
- Låter som en bra idé och ger mycket medlemsnytta
- Beslut: Carolina informerar P.R.I.T. samt svarar ArmIT om att de får boka

Hubben under dagtid samt att de inte kan vara i The Cloud om det inte skett en
brandutvärdering.
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Övrigt:  
● Accesser till lokaler för folk som börjar master 

- HA i Kårledningen har tagit ett initiativ för att t.ex IT-studenter som läser en Data 
master ska behålla sin Hubben access. 

- Hubben och The Cloud borde alla IT-studenter ha tillgång till 
- Beslut: Hubben och The Cloud läggs till i HAs kalkylark. 

● Avsluta kontraktet med Den gröna maskinen 
- På ett tidigare möte gavs valet av maskinens öde till P.R.I.T. 
- P.R.I.T. har beslutat att den ska bort. 
- Beslut: Carl tar kontakt med de som förser oss med kiosken. 

Mötet avslutas 20:23 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Theodor Angergård 
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