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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
- Oskar Thune, styrITs

kontaktperson i kåren

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Josefine Nord
David Möller

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● SU-möte

○ Kurator närmar sig
● NU-möte

○ Serveringstillstånd är gratis pga covid
● KU-möte

○ Nya råd på onsdag
○ Riskbedömning och smittspårning ligger kvar, 50/50 gäller

● Niklas Broberg har avgått som programansvarig
○ Staffan Björk är tänkt att vara tillfällig PA resten av året

Den kommande veckan:
● Skyddsrond lindholmen

Diskussioner:
● “Äskning Saftprovning”

- Bakgrund:
- Vi har fått en äskning från FikIT för en saftprovning.
- Vill vi godkänna äskningen?
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- Diskussion:
- Sjukt dålig framförhållning
- Kul att folk arrar
- Samtidigt som revisoraspning

- Beslut:
- Vi godkänner äskningen men säger att de bör ha bättre

framförhållning i framtiden

● “Pengar till engagemangsmässa”
- Bakgrund:

- Valberedningen ska hålla en engangemangsmässa där de vill lotta ut 2
presentkort till något relevant ställe.

- Får valberedningen köpa 2 presentkort á ~1 lunch?
- Beslut:

- Ja, de får köpa presentkort

Äskningar:
● “Saftprovning med FikIT”(se bilaga)

- Beslut: Godkänns
- Motivation

- Fika är gott
- Kul med arr
- Studentnytta och rimligt mängd pengar

Övrigt:
● Hoidi hickade under hela mötet

○ Information
■ Det var underhållande

○ Beslut
■ Han borde undvika att hicka

Mötet avslutas 19:42

_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
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

FikIT

Julia Ekeblad

0733259525

julia.ekeblad@gmail.com

Hej,

Vi i FikIT hade den 23/9 tänkt ha fastprovning och för att så många som möjligt ska kunna 
vara med så tänkte vi inte att vi skulle ta betalt för arret.
Vi tycker att det känns som en rolig grej som vi kan göra för sektionen och 
sammanhållningen.

Saftprovningen är uppbyggd lite som en vinprovning samt att till varje saft så har vi en liten 
mumsbit till för maximal mysfaktor. Vi har 6 stycken olika saft-smaker från olika märken med 
olika bakgrundshistorier samt en liten fika-bit som är anpassad efter varje saft. 

Våra beräkningar är för maxantalet (drygt 30) pers så beroende på hur många som kommer 
så blir det inte riktigt så mycket som vi räknat med.

Vi har ett lite mer utförligt excel-dokument över våra beräkningar om så önskas.

Tack så mycket!
FikIT
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Budget

Artikel Utgift

Total:

Ort och datum: . . . . . . . . . . . . .

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Saft av olika sorter 234

Fika av olika slag 257

Eventuell matpref och / eller prisskillnad onlinebutik vs på plats (100)

491 + ev 100

Göteborg 19/09-2021
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