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Mötet öppnas 18:00 

Vad har hänt sedan förra mötet? 

Den kommande veckan: 
● PL möte

Diskussioner: 
● “Hitta lagringslokal för NollKITs tält” 

- Bakgrund:  
- NollKITs tält ligger i nuläget i FRUM och tar upp mycket plats, sedan 

mottagningen har det inte hänt så mycket med att hitta någon bättre 
förvaringsplats för det.  

- Diskussion: 
- Skulle kunna fråga Tord om vi kan hitta någon annan plats att förvara den 

på. 
- Är det inte deras ansvar att förvara den? 

- De äskade om den, är det inte sektionens tält? 
- Kan förvara den i The Cloud. Finns hyllutrymme som den kan stå på. 

- Beslut: Maila Tord om förvaringsmöjligheter. 
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● “Godkänna uppdaterat kontrakt för ArmIT gällande Decerno” 
- Kontraktet ligger som bilaga.
- De förändringar som gjort ser rimliga ut.
- Beslut: Uppdatering av kontrakt godkänns

Övrigt:
● Advice of the day 

○ https://youtu.be/nbrFHcueCMw?t=57 
○ https://youtu.be/nbrFHcueCMw?t=141 

● Kontakta FRAG 
○ Svårt att genomföra förändringar innan inval ska hållas pga att stadgeändring 

behöver röstas igenom på två sektionsmöten. Forrest gör en @channel i deras 
chatt med ArmIT 

Mötet avslutas 19:24 

_______________________ 
Förste justerare 

Carolina Larsson 

_______________________ 
Andre justerare 
Carl Holmberg 
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Samarbetsavtal mellan Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers och Decerno AB 

Teknologsektionen Informationsteknik (857209-9524) nedan benämnt ArmIT.

Decerno Väst AB (556564-9885) nedan benämnt Decerno. 

För att främja kontakten mellan IT-teknologer och Decerno är det av stor vikt att studenterna får
kontinuerlig kontakt med företaget. I detta avtal ingår en följd olika evenemang som är framtagna
för att nå en bredd av studenter på IT-sektionen. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan
parterna, både muntliga och skriftliga.

Detta avtal gäller från 2020-01-01 till 2021-12-31. 

Avtalet inkluderar som följande: 

● Garantera Decerno en plats på DatE-IT 2021, om en sådan mässa arrangeras. 

○ Pris: separat faktura.

● Att benämna Decerno som officiell samarbetspartner med IT-sektionen och att deras logga                       
syns på IT-sektionens hemsida. 

○ Pris: 5.000 SEK 

● Arrangemang och marknadsföring av ett event på Chalmers under mottagningen 2021. Om
evenegmanget inte nyttjas under avtalets giltighetstid får Decerno tillgodoräkna evengemanget med                       
ambitionsnivån att genomföra eventet  under nästa år. Hänsyn skall tas till utveckling av rådande pandemi. 
 

○ Pris: 10.000 SEK (exkl. mat och dryck för studenterna, lokalhyra kan tillkomma)  

● En separat marknadsföring av jobb/graduate program i alla ArmITs kanaler

○ Paketet inkluderar ett Facebookinlägg, affischering i sektionslokal samt ett                 
inlägg på chalmers.it som genererar ett inlägg på sektionens slack med ca 800                         
medlemmar.  

○ Pris: 3.000 SEK / paket 

● Ett event på Decernos kontor inklusive marknadsföring. Om evenegmanget inte nyttjas under
avtalets giltighetstid får Decerno tillgodoräkna evengemanget med ambitionsnivån att genomföra eventet                       
under nästa år. Hänsyn skall tas till utveckling av rådande pandemi. 

○ Pris: 10.000 SEK (matpriser och lokalhyra kan tillkomma) 

Total: 27.000 SEK (För partnerskap lämnar ArmIT 15% rabatt) 

Totalt pris för samarbetspartner: 22.950 SEK
Alla priser är exkl. Moms 
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