
Mötesprotokoll styrIT 20/21
Tid och datum: 17:30 2021-04-01

Närvarande

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

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

Gustav Engsmyre

Mötets sekreterare

Eric Carlsson

Justerare

Theodor Angergård
Carl Holmberg

Mötet öppnas 17:30

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med wolfgang
● En kväll med styrit
● Alla mail dog
● PL möte

Diskussioner:
● “DatE-IT intervjuer”

- Bakgrund:
- DatE-IT gruppen kommer hålla i intervjuer snart, vilka vill vi skicka för att

representera IT-sektionen?
- Diskussion:

- ValleB känns rätt, de är invalda på sektionsmötet för att valbereda
- Reserv kan någon av oss i styrIT vara
- Det är 1 från varje sektion(IT, Data, Elektro) som ska delta

- Beslut:
- Kontakta ValleB

● “P.R.I.T. dörrar och dörrar i Frum överlag”
- Bakgrund:

- Dörren till P.R.I.T.s skrubb blev uppbruten av en teknolog i helgen.
- P.R.I.T. vill veta om nya dörrar och lås skulle vara en grej som de kan

äska för.
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- Diskussion:
- Det är imponerande att skrubbarna håller än idag.
- Att rusta upp dörrar och lås är indirekt studentnytta eftersom de som

anordnar event får ett hållbarare sätt att förvara sina grejer på.
- Problemet är att dörrarna inte är standardmått men om de hittar en

lösning är vi intresserade av att kolla vidare.
- De hade annars kunnat justera sin budget nu till sektionsmöte LP4 istället

för att äska.
- Beslut:

- Boka in ett möte med P.R.I.T för vidare diskussion

● “Teambuilding pengar FlashIT”
- Bakgrund:

- FlashIT vill ta bilder, individuella och gemensam, och använda
rökpatroner.

- De undrar om de kan använda teambuildingpengar för att betala för
patronerna. Patronerna skulle kosta 94 per person.

- Diskussion:
- Hade kunnat läggas på extern representation.
- FlashIT erbjuder ju tjänster och borde ju kunna lägga pengar på att

utveckla sina fotografkunskaper.
- Hade kanske vart intressant att införa en sådan budgetpost

- Inventarie hade väl passat annars.
- Beslut:

- Svara att de kan lägga kostnaden på inventarier
- Prata med dem om deras budget.

Meddelanden:
● Mailkaos

○ Antingen har det alltid varit ett problem, eller så har det startat nyligen. Men vissa
mejladresser har gått till moderationskö i G-Suite (info@ ordf@ etc.). Det har vart
problem att nå den kön för att den ligger bakom någon “business”-inställning vi
inte har aktiverat. Theodor kommer att undersöka med hjälp med William Levén.

○ Ett exempel där detta skett var när SYV skulle skicka till info@. Liknande
problem har funnits innan, men då handlade det om att andras server
konfigurationer var felaktigt uppsatta.

Mötet avslutas 19:26

_______________________
Förste justerare

Theodor Angergård

_______________________
Andre justerare
Carl Holmberg
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Mötesprotokoll styrIT 20/21
Tid och datum: 17:00 2021-03-21

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

Carl Holmberg
Theodor Angergård

Mötet öppnas 17:03

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Tentavecka
● SU6 (Putte) (03/08)
● GDPR utbildning (Portals) (03/10)

Den kommande veckan:
● KU10
● Möte med Wolfgang
● Aspning!

Diskussioner:
● “ArmIT inval”

- Bakgrund:
- ArmIT blev inte fullt tillsatt på senast sektionsmöte och det har hållits

intervjuer för intresserade.
- Det finns 6 platser att fylla i ArmIT, 1 sekreterare och 5 ledamöten.

Följande 7 personer har visat intresse och deltagit på intervjuer:

- Eugene “Stål” Dvoryankov
- Salvija ”Sage” Zelvyte
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- Wendy ”sleepy” Pau
- Madeleine ”smäq” Xia
- David ”brexit” ferm
- Anton "Hom Bre" Ekström
- Anders "Olof" Olofsson

- Diskussion:
- Vi tog vårt beslut med grund i Valberedningens rekommendation och de

invalda i ArmIT önskan.
- Beslut:

- Vi väljer in följande personer till följande poster i ArmIT’21:
- Sekreterare:

- Salvija ”Sage” Zelvyte
- Ledamot:

- Wendy ”sleepy” Pau
- Madeleine ”smäq” Xia
- David ”brexit” ferm
- Anton "Hom Bre" Ekström
- Anders "Olof" Olofsson

● “DSC mottagning”
- Bakgrund:

- Förra året arrangerade DMNollK mottagning år vårt masterprogram
MPDSC. VI har inte vart i kontakt med DMNollK om det kommer gå till på
samma vis det här året.

- Diskussion:
- Det funkade bra förra året.
- Vi borde kontakta dem snarast.

- Beslut: Kontakta DMNollK om de kan lösa mottagning för MPDSC

Mötet avslutas 18:56

_______________________
Förste justerare
Carl Holmberg

_______________________
Andre justerare

Theodor Angergård
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