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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
● Ledamot: Johannes 

Gustavsson

Övriga mötesdeltagare
- 

 
Mötets ordförande

Gustav Engsmyre 

Mötets sekreterare  

Eric Carlsson
 
Justerare

Johannes Gustavsson 
Jian Shin
 

Mötet öppnas 11:08 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Sektionsmöte

Den kommande veckan: 
● Samo & SNX kickoff 
● KU3 
● NU 
● SU2 
● Ordförandemöte 
● FUM 
● PL Möte 
● OvKIT teambuilding 

Diskussioner: 
● “Tillsätta en arbersgrupp för The Cloud” 

- Det finns just nu ingen som officiellt tar hand om The Cloud’s inventarier eller 
liknande, en ide är att skapa en arbetsgrupp vars ekonomi ligger under styrIT och 
blir invalda under styrelsemöten. 
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- Tröskeln för att engagera sig skulle vara lägre gentemot om det var en kommitte 
och blev invalda på sektionsmötet. 

- William Leven har varit den som primärt har dragit i projektet “The Cloud” och ser 
över lokalen nu. Han kan ha givande tankar och åsikter i hur denna arbetsgrupp 
kan vara utformad och bör fungera. 

- Carolina, SAMO, känner att den här lokalfrågan och arbetsgruppen ligger nära 
hennes kärnfrågor och kan kontakt med William. 

- Beslut: Carolina tar kontakt med William Leven för att diskutera om 
arbetsgruppen CloudLords 

Äskningar:
● “Balansboll i grupprummet”(se bilaga) 

- Beslut:  
- Beslutet bordläggs 
- P.R.I.T. konsulteras då äskningen rör hubbens inventarier 

- Motivation 
- Kan bli kaos om bollarna rullar runt hur som helst.
- P.R.I.T. är ansvariga för möblering(inventarier) av hubben och deras åsikt

borde väga tungt i frågan.

Carolina lämnar mötet 

Övrigt:  
● “Köpa in en konferenstelefon” 

○ Den Simon hade med och vi använde under sektionsmötet fungerade riktigt bra. 
○ Beslut: Carl beställer en sån mikrofon som Z har 

Mötet avslutas 13:06 

_______________________ 
Förste justerare 

Johannes Gustavsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Jian Shin 
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Tobias Lindgren

Tobias Lindgren

0706354586

tuubbaas@gmail.com

Jag har tidigare äskat för nya kontorsstolar i studie- och grupprummet. Svaret jag fick på den 
var att ge den till PRIT då det är de som har hand om inventarie i hubben. Nu kommer ett 
nytt förslag som jag kan tänka mig köpa in personligen om äskningen går igenom.  
 
Jag äskar för att köpa in balansboll/pilatesboll/yogaboll, närmare bestämt 1-2 stycken. I och 
med att alla på IT pluggar på sina datorer tror jag att det kan vara ett nyttigt alternativ att sitta 
på en stund om man sitter vid de bord som inte går att använda som ståbord. Om det visar 
sig att de är uppskattade finns även möjligeht att köpa in fler, men jag tror inte mer än 2 
kommer behövas samtidigt. 
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Balansboll/pilatesboll/yogaboll 299-599kr

299-599kr

Doc ID: 69872a740b75dbac81b74b7d9f582f9cfab29196



Verifieringslogg


TITEL


FILNAMN


DOKUMENT-ID


DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG


status


2020-10-11

Möte 2020-10-11-sammanfogad.pdf

69872a740b75dbac81b74b7d9f582f9cfab29196

MM / DD / YYYY

Slutförd

10 / 21 / 2020

20:06:09 UTC

Skickat för underskrift till Johannes Gustavsson

(gjoh@chalmers.it) från jiaanshin@gmail.com

IP: 217.31.189.66

10 / 21 / 2020

22:50:23 UTC

Visats av Johannes Gustavsson (gjoh@chalmers.it)

IP: 95.80.44.194

10 / 21 / 2020

22:50:46 UTC

Underskrivet av Johannes Gustavsson (gjoh@chalmers.it)

IP: 95.80.44.194

Dokumentet är klart.10 / 21 / 2020

22:50:46 UTC


		2020-10-21T22:50:55+0000
	"San Francisco"
	"Tamper Proofing"




