
Mötesprotokoll styrIT 21/22
Tid och datum: 18:00 2021-09-28

Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Jacob Thorselius Pedersen
Josefine Nord

Mötet öppnas 18:00

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Skyddsrond på Lindholmen

Den kommande veckan:
● PL-möte

● Engagemangsmässa

Diskussioner:
● “Corona och sektionen”

- Bakgrund:
- Vill vi att riskbedömningar och deltagarlistor görs för alla arrangemang

som hålls i Hubben, inklusive privata?
- Det finns en gräns på 37 pers i Hubben, ska vi ta bort den?

- Diskussion:
- Vill vi sätta en ny kapacitet

- Nej
- Brandkapaciteten är fortfarande 75 personer

- Privata arrangemang och riskbedömningar
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- Najs om de tänker efter på arr där de inte alltid har struktur på
grejer

- Röstning
- Ska de skicka in?

- 4 röster
- Ska de inte skicka in?

- 1 röster
- Beslut:

- Gränsen på 37 pers gäller inte längre
- Privata arrangemang ska ha riskbedömningar

Äskningar:
● “Kanelbullar”(se bilaga)

- Beslut: Godkänns
- Tobias lade ner sin röst eftersom att det var han som skickade in äskningen

- Motivation
- Inte så arrangerat så känns lite tråkigt
- Inte så kul när det inte är så goda bullar. Vissa gillar dem dock
- Torra bullar är bättre än inga bullar

Övrigt:
● “Utlottning av biobiljett på sektionsmötet”

○ Skulle kunna sätta in motsvarande belopp på kårkortet istället
○ Alla går inte på bio och presentkorten går ut
○ Bio är kul
○ Röstning

■ Bio
● 5

■ Kårkort
● 3

○ Beslut: Vi lottar ut en biobiljett

Mötet avslutas 20:56

_______________________
Förste justerare

Jacob Thorselius Pedersen

_______________________
Andre justerare
Josefine Nord
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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

Tobias Karlsson

Tobias Karlsson

0767811833

hoidi@chalmers.it

På måndag är det kanelbullens dag och vad vore Hubben på kanelbullens dag utan 
kanelbullar? För att tillfredsställa kravet av kanelbullar hos gemene IT-teknolog så tänkte jag 
att de skulle bjudas på kanelbullar. Tyvärr har jag inte tid att baka egna så det får bli att köpa 
frysta färdiga bullar på Willys (ca 2kr/bulle). 

Detta skulle bidra till glädje på sektionen då alla uppskattar gratis fika, speciellt när det är en 
högtid som denna.
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Kanelbullar 300kr

300kr
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