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Närvarande  

styrIT
● Ordförande: Gustav Engsmyre 
● Vice ordförande: Jian Shin
● Kassör: Carl Holmberg 
● SAMO: Carolina Larsson
● Sekreterare: Eric Carlsson 
● Ledamot: Theodor Angergård

Övriga mötesdeltagare
- 

Mötets ordförande  

Gustav Engsmyre
 
Mötets sekreterare

Eric Carlsson 

Justerare  

Carolina Larsson
Theodor Angergård 

 

Mötet öppnas 14:05

Vad har hänt sedan förra mötet? 
● FUM (Gurr, putte) 

○ KL föreslog att minska antalet kursnämndsmöten för att spara pengar. Röstades 
ner men de fick tillåtelse att arbeta vidare med frågan. Borde tas upp med PL. 

● Programråd (putte,Gurr) 
○ Gick igenom statistik för de olika programmen. 

Den kommande veckan: 
● KU (Gurr) 
● NU(Finn) 
● SU(putte) 

Diskussioner: 
● “Lägga ner sektionens DPOer” 

- De gör typ inget längre, deras syfte har blivit uppfyllt. 
- Deras lilla kvarvarande arbete kan flyttas till ITA. Jobbigt att kräva att styrIT 

måste vara 6 stycken om ITA blir ännu en tvungen position. Kanske bättre med 
att styrIT får ansvaret.  

- Beslut: Gustav och Theodor ska diskutera till nästa möte 
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Håll anländer till mötet 

● “Höja profileringsbudget proposition” 
- Varje år dyker frågan om att höja profileringsbudgeten upp för olika parter och

det är samma diskussion varje år. I dagsläget kan ovKIT lägga 1200kr på
profilering och övriga 600kr.

- ovKIT kan behöva ha mer än resten som de har nu då de köper mer än bara en
hoodie, jämfört med resten

- Kanske inte stämmer eftersom ArmIT köper kostyrm, frITid köper matchställ,
fanbärerIT köper fina kläder och digIT vill ha rockar.

- Det skulle inte uppskattas om enbart vissa fick en förhöjd profileringsbudget.
- Om vi skulle öka alla kommittéers profilering till 1200kr skulle totalen för

sektionen bli med en ökning på ca 29000kr.
- Vi kommer inte hitta ett svar idag. Vi tar istället fram frågor vi vill ha besvarade

- Hur stor ökning av utgifter skulle det bli om alla fick 1200kr?
- Hur skulle sektionsmötet reagera?
- Finns pengarna?

- Kommer kommittérna fortfarande att behöva lägga pengar ur egen ficka?
- Är vi okej med att det finns en hets om att folk lägger ur egen ficka?
- Vad behöver varje kommitté i profileringsväg för att kunna genomföra sitt

uppdrag? Vad vill de lägga pengar på?
- Kommer Coronas påverkan på vår inkomst att hindra en ökning av

profileringsbudgeten?
- Är detta ett retroaktivt beslut? Kommer t.ex. sittande digIT att kunna ta del

av det?
- Vad är syftet/meningen med profileringsbudgeten?
- Om vi ökar budgeten kommer det bli standard att alla t.ex. Köper en

t-shirt också?
- Det är bra om inte bara styrIT är med i diskussionen. Alla olika åsikter och

perspektiv är värdefulla.
- Beslut: Carolina och Carl ska arbeta vidare med frågan.

● “Uppdatera stadgan för talman” 
- Enligt så som vi har tolkat vår stadga måste man studera på IT för att vara en 

medlem av sektionen. Detta förhindrar individer från andra sektioner att söka 
positionen som ITs talman. 

- Icke-sektionsmedlemmar har inte rösträtt men talman ska ha utslagsröst om ett 
val blir lika vid öppen röst. 

- Anser att icke-sektionsmedlemmar inte borde har rösträtt, och därmed inte heller 
utslagsröst 

- Talmän har dock blivit invald på sektionsmötet så det finns någon form av 
förtroende till talman. 

- Kan man inte bara adjungera in talman varje möte för att ge den rösträtt? 
Det hjälper Iförsig inte med invalet. 
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- Borde någon annan än talman skilja i lika röst? 
- Måste vara en post specifik för sektionsmötet och mötesordförande är 

den rimligaste då denne alltid är närvarande 
- Beslut: styrIT tolkar lika röst och utslagsröst som att talman inte behöver 

ha rösträtt för att kunna utföra den. 
- Beslut: Eric och Theodor ska undersöka hur stadgan kan skrivas om för att 

tillåta att icke-sektionsmedlemmar kan söka talman. 

● “Engagemangmässa” 
- Det var uppskattat förra året
- En mer generell föreläsning om hur det är att sitta hade varit bra då alla

kommittéer har olika svar på samma fråga.
- Generell info hade kanske räckt med en text i stil av en FAQ

- Video är nog bättre. Lätt att hoppa över längre texter.
- 50 personer maxgräns kan bli ett problem om vi vill ha liknande till förra året.

- Kan lösas med fkit utplacerade på olika ställen, olika tider för fkit, eller
alternativt ha anmälan. Troligtvis är inte besökarna så många som 50.

- Ska vi ha det på distans
- Lättare att arrangera men det är nog färre Nollan som väljer att delta

- Kolla med Valberedningen om de vill hjälpa till.
- Beslut: Theodor ska kolla närmare på en video samt kontakta

Valberedningen

● “Högtalarpool” 
- Allmänt omhändertagna faciliteter utan en tydlig ansvarig som t.ex. Hubbenköket 

kan snabbt förfalla. 
- Kommer kräva mycket administrativt arbete för att få ihop något rimligt. 

- ovKIT använder sina högtalare såpass ofta att det skulle bli jobbigt att 
planera kring det 

- Blir lätt för mycket byråkrati för att det ska vara värt att låna den. 
- Det är dock en intressant ide som kanske kan fungera 

- Kan vara ett sätt för sektionen att ha ett eget ljudsystem som kan lånas 
runt till kommittéer och föreningar. 

- Vi kan fråga FKIT vad för värde de ser i en högtalarpool, vad de hade velat ha ut 
av det, och hur de tror att de skulle funkat. 

- Beslut:Theodor skriver ett meddelande till FKIT 

Håll går från mötet 
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● “Arbetsgruppen och sektionsmöte” 
- Vi kommer köra sektionsmötet över zoom.
- Röstning kommer ske genom IT-VoteIT och en proposition kommer läggas för att

ändra vilken version vi använder.
- Den nya versionen bygger på autentisering genom gamma
- Känns mindre säker/anonym då man måste logga in
- En tillfällig lösning för att enklare hantera ett distansmöte
- Måste direktjusteras

- Ordning under sektionsmötet
- Talarlistan hanteras genom talarlista.chalmers.it
- En i styrIT kommer av-mute’a personer när de får ordet
- En öppen zoomlänk som alla kan gå in på. Sektionsmötet sker sen i ett

Breakout Room dit folk blir manuellt insläppta.
- Under diskussionen för inval blir folk placerade i ett separat Breakout

Room
- Vi sitter i ett grupprum med talman någonstans
- Borde skapa en introduktionsvideo för att presentera hur ett sektionsmöte

fungerar.
- Ska ha ett test-sektionsmöte för att testa hur allt ska fungera

- Bjuder in några personer som skulle bry sig lite mer samt några nollan
hade vart bra

- Ska testa nya IT-VoteIT då
- Torsdag LV5 kl.18-19

- Beslut:
- Kör över zoom och ska använda nya IT-VoteIT.
- Ska ha ett testmöte torsdag LV5

Äskningar: 
● “ArmIT högtalare” (se bilaga) 

- Beslut: Äskningen avslås 
- Motivation 

- 7000kr är väldigt mycket 
- Den är mer kraftfull än vad som behövs och de inte vill ha ett rave. 
- Om den används till dess fulla kapacitet kommer vi få klagomål 
- Om de tänkte på högtalarpoolen borde den gå på styrITs budget och inte 

på äskningsbudgeten. 
- Vi har redan godkänt att de köper in en högtalare för 2000kr vilket känns 

mer lagom för de scenarion de nämner. 
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● “Whiteboardpennor till hubben” (se bilaga) 
- Beslut: Äskningen godkänns
- Motivation

- Borde nog egentligen gå genom P.R.I.T.
- Godkänner denna och pratar med P.R.I.T. om hur det ska fungera i

framtiden.

● “Volleybollnät”(se bilaga) 
- Beslut: Äskningen avslås
- Motivation

- Det är HA/KÅKs ansvaratt fixa ett volleybollnät till motionshallen

● “Mat till Ludum Dare” (se bilaga) 
- Beslut: Äskningan bordläggs och ett förtydligande begärs gällande varför

det är en äskning och inte en del av digITs budget.
- Motivation

- Det låter som att digIT är arrangör. Varför går det inte på deras budget?
- Låter som ett bra initiativ och ett arr vi inte sett tidigare.

Övrigt:

● DNS(Datas studienämnd) ska ta fram en rapport om brist på studielokaler 
○ Beslut: Carolina svarar och meddelar att vi gärna deltar i rapporten

Mötet avslutas 17:18 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Theodor Angergård 
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ArmIT vill äska om en högtalare för: 
 
Framtida ute pubbar, med dessa kan vi ha ännu en ny inkomstkälla för sektionen och med en 
bra högtalare har vi möjlighet till att göra pubar fast än det är corona 
 
Företagssponsrade events utom- eller inomhus, med en högtalare kan vi arra andra sorters  
events med förertag, på platser som kanske inte har tillgång till högtalare, detta blir även en 
till inkomstkälla för sektionen 
 
Ha mingelmusik under lunchföreläsningar, detta förhöjer kvaliten på lunchföreläsningar då 
företaget kan ha sin egen jingle på eller ha vanlig mingelmusik innan föreläsningen börjar.  
 
En större högtalare skulle behövas i sektionen i helhet då vi just nu har många mindre 
högtalare. Anledningen till att vi tänker köpa en dyrare högtalare är även att den är vatten 
och klarar hårdare situationer, med detta kommer högtalaren kunna f innas kvar i sektionen 
en lång tid f ramöver 

 
 

Sökande 

För och efternamn på den sökande eller kommitté/föreningsnamn om äskningen kom mer 
från ett organ inom sektionen. 
 

Namn:........ ArmIT 

 
Ansvarig för äskningen 

Namn:........ Artin Abiri 

Telefon: . . . 

Mail: . . . . . . 

Motivering 
 

 

 
 
 

 

Teknologsektionen  Informationsteknik 
Hörsalsvägen 9 
412 58 Göteborg 

styrit@chalmers.it 
https://chalmers.it 

Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers studentkår Äskningsansökan  Sida 1 av 2 

 

Abiri@chalmers.it 
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Budget 

 
Artikel  Utgift 

SOUNDBOKS 2 6 998:- 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Total:  6998 

 
 

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . . 

Signatur firmatecknare:  ...........   

Namnförtydligande: ................Artin Abiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Göteborg 2020-09-14 
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Äskningsansökan

Sida 1 av 2

Sökande

För- och efternamn på den sökande eller kommitté-/föreningsnamn om äskningen kom-
mer från ett organ inom sektionen.

Namn: . . . . .

Ansvarig för äskningen

Namn: . . . . .

Telefon: . . .

Mail: . . . . . .

Motivering

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it

tobli@chalmers.it

Whiteboardpennorna som funnits i hubben fram tills nu är slutkörda/stulna. Vore nice med 
nya. Fett bra att ha i hubben så inte alla behöver köpa in egna pennor, samt att alla IT 
studenter kan ta del av och använda dem i sina studier.  
 
 
(Har inte full koll på pris i Store, men angivet pris är max, finns billigare än i store annars.) 

Tobias Lindgren

Tobias Lindgren

Doc ID: 4ab978b7b2eef329a3eed50df4357853f3e84b21



Budget

Artikel Utgift

Total:

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . .

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Whiteboardpennor x2

200kr

ca 200kr
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Äskningsansökan

Sida 1 av 2

Sökande

För- och efternamn på den sökande eller kommitté-/föreningsnamn om äskningen kom-
mer från ett organ inom sektionen.

Namn: . . . . .

Ansvarig för äskningen

Namn: . . . . .

Telefon: . . .

Mail: . . . . . .

Motivering

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it

tobli@chalmers.it

Det finns nog ingen aktivitet som frITid och andra sektionsmedlemmar utövar så ,mycket som 
volleyboll. Varje vecka spelar åtmistone någon från IT-sektionen volleyboll i motionshallen i 
kårhuset. Problemet är dock att det nät som finns är förkastligt dåligt, och välsigt, välsigt få 
personer vet hur det ska spännas upp så man överhuvudtaget kan spela.  
 
Trots flertalet försök att få ett nytt nät inköpt av HA/KÅK så har ingenting hänt.  
 
Jag skulle därför vilja köpa in ett nät till IT-sektionen som alla dess medlemmar kan använda 
om de ska till motionshallen och spela.  
 
Länk till produkter: 
 
https://www.basesport.se/volleyboll/nat-antenner/norvo-volleybollnat 
 
https://www.basesport.se/volleyboll/nat-antenner/natvinda

Tobias Lindgren

Tobias Lindgren
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Budget

Artikel Utgift

Total:

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . .

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

nätvinda

Volleybollnät

165kr

2060kr

1895kr

Doc ID: 4ab978b7b2eef329a3eed50df4357853f3e84b21



����������������� ������������������

�������� ����������
���������������

���� � �� �

�������

���� ��� ��������� �� ��� ������� ����� ����������������������� �� ��������� ����
��� ���� ��� ����� ���� ����������

����� � � � � �

�������� ��� ���������

����� � � � � �

�������� � � �

����� � � � � � �

����������

����������������� ������������������
������������ �
��� �� ��������

������������������
�������������������

Vidar Magnusson

Vidar Magnusson

cthit@vidarmagnusson.com

Den 3/10 har jag tillsammans med digIT och puffar tänkt att arrangera ett arr för gamejamen 
Ludum Dare 47. Till detta hade vi tänkt att det vore trevligt att servera lunch/brunch till de 
som deltar. Detta beräknar vi kommer kosta ca 30kr/person och på grund av corona 
restriktioner kommer deltagarantalet att begränsas till ca 35 personer. Detta gör att den totala 
kostnaden blir upp emot 1050kr men kan komma att vara lägre beroende på antalet 
deltagare.
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Mat för deltagare av arret 30kr/person

~1050kr
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