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Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Finsittning!
● Mottagningen är över
● SEF - SektionsEkonomisktForum
● Mastermottagningsdata är borta
● Stadga, Reglemente osv är uppdateras på chalmers.it och styrit.chalmers.it

Den kommande veckan:
● PL-möte
● FUM
● Kassörskväll
● SNx-kickoff
● SU-möte
● NU-möte
● KU-möte

Diskussioner:
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● “Besök från UHR”
- Bakgrund:

- David Hedgren är utbildingsområdesrepresentant (UHR) från oss
studenter på EDIT-I och vill presentera sig.

- Diskussion:
- Är med och diskuterar stora frågor med folk högt upp
- Chalmers har fått underkänt i likabehandlingsfrågor. Pga Kulturproblem

bland annat
- Alla program får nya programplan 2023 med mer jämlikhet
- Lokalfrågan kan David också ta upp. Den tycker han är viktig.
- David har gjort egen undersökning och då kom han fram till att 15% av

EDIT-studenterna kan använda EDIT-grupprum om de används till 100%.
Och sen dess har det blivit fler studenter och färre rum.

- Chalmers också gjorde en undersökning. EDIT hade näst lägst m² på 2.3
per student

- Minst också våning 5 i EDIT kommer också bli delade grupprum
- Chalmers behöver bygga. Men det tar tid. Parkeringen kommer byggas

på. Tanken är utbildningslokaler. Bygglovet har gått igenom
- Mossen (oklart hur mycket) ska köpas upp och bygga massor av

byggnader. Men långt i framtiden
- Svårt att vi in JML naturligt i utbildningen

- Data ska kolla på att få in det i datastrukturer
- Tanken är inte att ha 15hp genus. Ska vara vanliga utbildningen

med fler perspektiv
- Vill inte bara spika på det på en kurs utan att det känns bra. Inte

mattekurser för det är ganska orelaterat
- Gruppdynamiken i agilaprojekt är nog inte jättesvårt att få in det
- Känns som lättast för IT eftersom vi redan har “people skills”

moment

● “Ekonomipaket från kåren”
- Bakgrund:

- Kåren har sett ett behov av resurser för att hjälpa sektionerna med
ekonomi och bokföring. Vi erbjuds resurser i form av olika mallar,
utbildning, löpande kontakt och hjälp från ekonomipersonal med syftet att
arbetet som kassör blir lättare och roligare. Det innebär bland annat helt
nya rutiner, nytt bokföringsprogram, att all bokföring centraliseras till styrIT
och en avgift till kåren.

- Är detta något vi vill kolla vidare på?
- Diskussion:

- Två sektioner har anmält intresse men ingen har implementerat det än
- Lite oklart ifall styrIT bokför åt kommitéerna eller om kåren bokför åt oss
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- Går ganska bra för oss så kan vara värt att vänta och se
- All kontinuitet försvinner. Är dock ganska splittrad. Kanske värt att kolla på

att ha bättre central kontinuitet kring kassörandet?
- Beslut:

- Vi avvaktar

● “Slack”
- Bakgrund:

- I veckan hade några av oss möte med Slack efter att vi frågat om
alternativ för billigare pro-slack. Erbjudandet vi fått är 85% rabatt, dvs
$1/månaden per aktiv användare. Aktiva användare är de som använt
slack senaste 14 dagarna, och i vårt fall skulle det bli 4700kr/mån under
läsperioder, och cirka 1500kr/mån under sommaren.

- Vill vi fortsätta med detta?
- Diskussion:

- Ungefär 50 tusen
- Beslut:

- Vi skippar pro-slack

● “Nyhetsutskick”
- Bakgrund:

- Något som diskuterats inom styrIT är ett nyhetsutskick från oss om vad
som händer hos oss, på kåren och högskolan som kan vara relevant för
gemene student men som de kanske inte får höra från andra håll.

- Vill vi testa på detta?
- Diskussion:

- Två gånger i LPn är en rimlig tidsperiod
- Vad ska med?

- Kåredningen
- Interna grejer
- Programledningen
- PDave
- Resten av sektionen
- Allmäna nöjeslivsgrejer. Bilder från FlashIT osv

- Extra arbete för oss
- Beslut:

- Vi kollar lite mer på hur det skulle gå till

● “FUM”
- Bakgrund:

- På onsdag är det FUM.
- Är det något vi vill lyfta kring det?

- Diskussion:
- Ny kommunikationspolicy
- Kåren vill utveckla en app
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- Löser inga problem
- Borde vara open-source. Av kåren för kåren. Inget vinnstintresse

Mötet avslutas 20:02

_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Albert Lund
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