
Mötesprotokoll styrIT 20/21 
Tid och datum: 18:00 2020-09-30

Närvarande  

styrIT
● Ordförande: Gustav Engsmyre 
● Kassör: Carl Holmberg
● SAMO: Carolina Larsson 
● Sekreterare: Eric Carlsson
● Ledamot: Theodor Angergård 
● Ledamot: Johannes

Gustavsson 

Övriga mötesdeltagare 
- Greta

 
Mötets ordförande

Gustav Engsmyre 

Mötets sekreterare  

Eric Carlsson
 
Justerare

Johannes Gustavsson 
Theodor Angergård
 

Mötet öppnas 18:00

Vad har hänt sedan förra mötet? 

● Ordförande Kickoff 
● SAMO-equalIT lunch möte

Den kommande veckan: 
● PL möte 
● Test sektionsmöte

○ Nu på torsdag, imorgon 
○ För att testa ett zoom möte inför sektionsmötet

● Sektionsmöte 
○ Nästa torsdag

● SAMO & snIT kickoff 
○ Nästa lördag

Doc ID: 23afb5469ad9771a3e2b22504200ed6cbd7c1d80



Diskussioner: 
● “Frågestund med Greta(HA)” 

○ Visir för undervisning på plats 
■ Chalmers och PL har gått ut med att alla(lärare och student) på plats 

måste ha visir. 
■ HA frågar UO-enheten och får svaret att det är ett krav när social 

distansering inte kan uppehållas. 
■ Beslut: styrIT tar upp frågan med PL 

○ Volleybollnät 
■ HA förklarar att det är investeringstopp och att nätet löser jobbet. Det 

finns andra saker med högre prioritering och det kommer inte köpas in ett 
nytt nät. 

■ De kollar just nu på att införskaffa pingisbord för fler alternativ i 
motionshallen. 

Carolina Larsson lämnar mötet 18:30 

● “Svar från vad sektionen tycker vi ska arbeta med” 
- Svaren vi fick gick för det mesta in under någon av de kommande punkterna: 

- Sammanhållning 
- Fokus på Lindholmen och masterstudenter. Att få dem att bli en

del av Johanneberg 
- Utbildning 
- Jämlikhet 
- Lokaler

- Alla dessa områden nämn redan i vår verksamhetsplan. 
- Beslut: Verksamhetsplanen förändras ej. 

● “En kväll med ovKIT” 
- Bakgrund 

- Föregående år anordnade dåvarande SAMO och Sektionsordförande en 
kväll där de ställde olika öppna frågor till NollKIT, sexIT och P.R.I.T. som 
fick diskutera dessa först enskilt och sedan gemensamt. Detta var mycket 
uppskattat av alla inkluderade och upplevdes som ett mycket givande 
event. 

- Vi tycker om formatet från förra året och vill behålla det 
- Lägga till några frågor kring Covid 

- Den dag som passar bäst är LV7 torsdag 
- Ska vi fixa mat? 

- Ja, det är en utbildning 
- Eric lagar mat 

- Beslut: Jian meddelar ovKIT om tillfället i fråga 
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● “Hur vill vi göra med kandidatmiddagsgrupper” 
-
- Det finns tre olika alternativ

- Låta kandidatmiddagen själv bestämma vilka middagar de arrangerar
- Be dem som styrIT att arrangera två middagar
- Fråga sektionsmötet vad de anser att kandidatmiddagen borde göra.

- Även om det inte är så mycket mer arbete vill vi inte ge de invalda mer uppgifter
än förväntat

- Om sektionsmötet vill ha 2 middagar men de som söker till kandidatmiddagen
står emot förslaget borde vi be dem som bryr sig om frågan att söka
kandidatmiddagen

- Be the change you want to see in the world
- Beslut: Låta kandidatmiddagen själv bestämma vilka middagar de

arrangerar

● “Aspmästerikalas” 
- Bakgrund 

- sexIT undrar vad vi tycker om att de är med på ett aspmästerikalas under 
aspningen.  

- Tanken med arret från tidigare år har vart att blanda aspar från olika 
sektioner för att de ska lära känna andra som kanske kommer sitta i 
sexmästeri samtidigt som dem. De brukar även avslutas med ett 
kalas/sittning där sektioner blandas och alkohol är inblandat. 

- Så som dessa kalas har gått till under vanliga omständigheter går starkt 
emot majoriteten av de riktlinjer som finns gällande Corona.  

- Corona är svårt att hantera när deltagarna är onyktra. Har svårt att se att 
sittningen kommer fungera.  

- Vi har ingen koll på resterande involverade sektioner. 
- Vi litar på våra kommittéer. De fixade mottagningen snyggt och det är dem som 

har bäst koll på deras område. 
- Beslut: De får vårat stöd i att delta på aspmästerikalaset med vissa krav: 

- Blanda inte aspar mellan sektioner 
- Skicka en riskbedömning 
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● “Motion om att FlashIT vill bli en kommitté” 
- styrIT är positiva till att FlashIT vill bli en kommitté
- Det finns ett antal praktiska frågor vi behöver lösa snarast:
- Föreningen FlashIT borde läggas ner som förening innan de läggs skapas som

kommitté
- Detta kan göras likt hur ärendet med EqualIT hanterades.

- Kalla tills årsmöte nu och lägga ner FlashIT
- Välja in en intermittent styrelse i LP1 som borde utföra följande

punkter:
- Planera och hålla en aspning inför inval LP3
- Föra över kontinuitet och material till G-suite
- Föra över sina inventarier till IT

- Inventarier måste förflyttas till IT-sektionen
- Bör tas upp på FlashITs årsmöte

- Hade vart trevligt om den intermittenta styrelsen bestod av nuvarande
FlashIT som önskade lägga ner föreningen.

- Beslut:
- Kontakta Ordförande i FlashIT

- Be dem kalla till årsmöte snarast
- På årsmötet ska de hantera hur de för över inventarier till

IT-sektionen
- Fråga om de sittande i FlashIT vill bli invalda till intermittent

styrelsen
- styrIT rekommenderar att sektionsmötet bifaller motionen
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Äskningar: 
● “Hyllplan till Larssons hörna”(se bilaga) 

○ Beslut: Motionen bordläggs 
○ Motivation 

■ Att rusta hubben är P.R.I.T.s ansvar. Huruvida Larsson har hyllor 
borde gå genom dem innan styrIT. 

■ Om P.R.I.T.s budget/ekonomi inte stödjer ett inköp av hyllplan kan 
styrIT ta upp det igen. 

● “Chokladbollens dag”(se bilaga) 
- Beslut: Motionen godkänns med önskan om en riskbedömning för 

eventet samt en uppmuntran till utdelning av fika på Lindholmen 
- Motivation 

- Det är en ett återkommande arrangemang som är mycket 
uppskattat. 

- Kommer ske köbildning och trängsel om de serverar i hubben. De 
kommer troligen ha fika för fler än 37 personer(hubbens maxtak). 

- Be dem skicka en riskbedömning 
- Med en sektionslokal på Lindholmen hade man även där kunnat 

dela ut fika. 
- Det måste inte göras nu men det hade uppskattats. Skadar 

inte att uppmuntra. 

Övrigt:
● NollKIT har ett bristfälligt avtal 

○ Det avtalet de har nu tillåter dem inte anonymisera datan för kontinuitet. Samt att
de tänker dela det med sektionsmötet vilket kommer spara innehållet till efter att
datan ska ha raderats.

○ De borde få nollan att godkänna ett nytt uppdaterat avtal.
○ Beslut: Theodor undersöker frågan

Mötet avslutas 20:34 

_______________________ 
Förste justerare 

Johannes Gustavsson 

_______________________ 
Andre justerare 

Theodor Angergård 
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DrawIT

Joakim Hulthe

070 364 42 14

kassor.drawit@chalmers.it

I larssons hörna har det funnits en avsaknad av hyllplan, specifikt i utrymmet där DrawIT har
sina spel. Detta vill DrawIT fylla med två nya hyllplan för att förenkla / effektivisera
användningen av utrymmet.
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IVAR Hyllplan, furu, 83x50 cm 120

IVAR Hyllplan, furu, 83x50 cm 120
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