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Närvarande

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

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Viktor Fredholm
Albert Lund

Mötet öppnas 18:09

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med PL
● Engagemangsmässa
● Svar till motioner

Den kommande veckan:
● Sektionsmöte
● KU och SU och NU och SEF

Diskussioner:
● “Godkännande av inköp av högtalare till FlashIT”

- Bakgrund:
- FlashIT vill köpa en JBL Pulse 4 och behöver vårt godkännande enligt

ekonomiska policyn. Den har gått upp i pris sedan mailet och kostar nu
närmre 2000:-.

- FlashITs motivering:
- Det hade varit härligt att ha en högtalare på fotosessioner med

kommittéerna, och det kan vara användbart för framtida
arrangemang och aspning.

- Vi har tänkt över året hittills och har kommit fram till att vår
utrustning i allmänhet täcker våra behov för i år. Vi kommer köpa
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lite smågrejer som kan vara bra att ha under arr och foto, och
utöver det är det en högtalare som behövs. Priset är lite högre än
vi skulle vilja, men genom samarbete med ArmIT fick vi 1000kr för
fotografering av Emersons mottagningsevent. Det var en oväntat
och uppskattat intäkt som vi tycker är rimlig att investera i
kommitténs inventarier.

- Diskussion:
- Finns mycket högtalare på sektionen
- Lite mycket pengar. Kan få samma ljud för samma pris. Dock har vi

mycket pengar och den är Flashig
- De kan få köpa den

- Beslut:
- FlashIT får köpa högtalaren för 2000kr

Äskningar:
● “Reviderad bulläskning”(se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivation

- Bättre bullar
- Verkar som ett misstag och alla gör misstag

Mötet avslutas 19:39

_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Albert Lund
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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 
färdigbakade bullar på Willys.

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 430kr

430kr
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