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Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Jacob Thorselius Pedersen
David Möller

Mötet öppnas 18:00

Vad har hänt sedan förra mötet?
● PL-möte
● FKIT teambuilding
● Mottagning har börjat
● Massa mail och aktivitetsanmälningar

Den kommande veckan:
● IT-rundvandring
● Sektionsmöte 0
● Antagligen massa mail och aktivitetsanmälningar

Diskussioner:
● “Äskning från NollKIT om tält”

- Bakgrund:
- NollKIT vill ha ett till tält att använda under mottagningen. Förvaring för

tältet efter mottagningen har tagits upp som ett motargument mot att
äskningen ska godkännas. NollKIT verkar väldigt måna om att köpa tältet
snarast och lösa förvaring senare.
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- Diskussion:
- För:

- Ett till tält möjliggör fler och större utomhusarrangemang
- NollKIT ska inte behöva betala egna pengar för att få låna tält av

andra
- Emot:

- Svårt att hitta bra förvaringsutrymme för tältet
- Finns det behov för två tält?
- Kommer tälten användas efter mottagningen?
- Det går att hyra tält

- Beslut:
- Vi godkänner äskningen

Äskningar:
● “Tält”(se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivation

- Ett till tält möjliggör fler och större utomhusarrangemang
- NollKIT ska inte behöva betala egna pengar för att få låna tält av andra

Mötet avslutas 19:00

_______________________
Förste justerare

Jacob Thorselius Pedersen

_______________________
Andre justerare

David Möller
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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

Med tanke på Covid-19 så är det en extrem lokalbrist nu under mottagningen. Nästan alla
lokaler är uppbokade hela tiden och lokalgränserna är hårda.

Vi i NollKIT vill gärna att så många nollan som möjligt ska få vara med och för att det ska ske
både säkert samt enligt regelverken kommer vi att behöva vara utomhus på många
arrangemang.
Problemet med detta är dock att vi inte alltid kan lova gott väder och behöver därför söka oss
till tält (utan väggar) att vara under. Men även här uppstår ett problem. NollKIT har bara ett
relativt litet tält och de andra tälten som ägs av andra sektioner runt campus uthyrs svart av
kommittéerna där. Detta resulterar i att NollKIT måste betala med sina egna privata medel för
att kunna anordna arrangemang till nollan, vilket inte är hållbart och slår väldigt hårt i en
students privata budget.

Vi i NollKIT skulle därför vilja äska för att köpa ett till tält till sektionen. Men denna gång köpa
ett större tält som vi kan sätta upp och låna ut under mottagningen till andra kommittéer som
inte heller vill betala svart för att hålla arrangemang som anses vara studentnytta. Vi skulle
även behöva det här tältet så fort som möjligt då mottagningen är snart.

Efter mottagningen skulle tältet i så fall förvaras i "sexIT" hörnan i F-rum. Jag har pratat med
sexIT samt ordförande i HookIT och de har godkänt att den kan vara där. Dörrarna som de
har där kommer kunna öppnas ändå. Jag kommer även bygga ett litet ställ till de (gör detta
under eller strax efter mottagningen) så att tältlådan kan få en mer designerad plats. Duken
kan förvaras i NollKITs förvaringsutrymme ovanför skrubbarna. Jag bifogar en zip fil med lite
bilder i där ni kan se, vart jag tänker ställa tältet.

Största tanken med tältet rent generellt är väl för mottagningen och speciellt en corona
mottagning men att ha ett till tält i sektionens ägo är bara positivt. Det kan användas för

nollkit@chalmers.it erik.hsson@gmail.com

Erik Henriksson - NollKIT

Erik Henriksson

079615126
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