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Tid och datum: 18:00 2021-10-12

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
David Hedgren - UOR

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Jacob Thorselius Pedersen
Josefine Nord

Mötet öppnas 18:02

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Sektionsmöte
● KU och NU

Den kommande veckan:
● PL-möte
● FUM
● Ordförandemöte
● SEF

Diskussioner:
● “Omförordnande av PA (programansvarig)”

- Bakgrund:
- Niklas Broberg (nuvarande PA) vill söka en tredje period på tre år, och

Jörgen Blennow (Utbildningsområdesledare EDITI) vill ha reflektioner från
oss. Vi har haft ett möte med några externa parter, och snIT ska skicka
skriftlig respons till oss.

- Diskussion:
- Åsikter utöver mötet
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- Niklas har varit bra men det är oklart hur det kommer bli i
framtiden med tanke på att han varit borta ett längre tag. Inte bra
om han fortsätter vara frånvarande.

- Inget säger att nästa PA inte kommer vara bra
- Jobbar mycket med studenter och säger vettiga grejer
- Vi har haft väldigt bra kommunikation med Niklas som PA och det

är, med tanke på mardrömshistorier från andra sektioner, inte alltid
fallet.

- Tror inte vi hade fått dålig kontakt med en ny PA ifall det blev
någon annan

- Niklas har varit PA i 6 år och påverkat riktningen för programmet.
Kan vara bra med ett nytt perspektiv

- Övrigt
- snITs långsiktiga verksamhet står still pga PAs nuvarande frånvaro

- Om vi ger tumme upp så borde vi vara tydliga med det
- Niklas är jättebra men en PA som inte är närvarande är jättedåligt

- Beslut: Vi mailar Jörgen våra åsikter

Äskningar:
● “Äskning frITid höghöjdsbana”(se bilaga)

- Beslut: Nekad
- Motivation

- Gör inte att fler kan gå. Pengarna går direkt ner i fickan på de som redan
ska gå

- Väldigt bristfällig motivering
- Mycket pengar. 40 personer är dock många

● “Äskning FikIT Chokladmuffins dag”(se bilaga)
- Beslut: Godkänd
- Motivation

- Chokladmuffins är gott och det är inte mycket pengar
- Tråkigt att det bara är de som är i Hubben som får fika
- Måste PRas ordentligt

Mötet avslutas 20:05

_______________________
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

frITid

Johannes Gustavsson

0721513281

ordf.fritid@chalmers.it

Vi vill inte att våra arrangemang ska behöva ha så stor påverka på sektionens medlemars 
ekonomi och vill därför erbjuda Höghöjdsbanan gratis för medlemarna. Detta på uppmaning 
från styrit:s kassör.
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Höghöjdsbanna x40 (44*200) 8800

8800

Göteborg 07/10-21

Se nedan

Johannes Gustavsson
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Teknologsektionen Informationsteknik  
Chalmers studentkår  

Sida 1 av 2  
Äskningsansökan  

Sökande  

För- och efternamn på den sökande eller kommitté-/föreningsnamn om äskningen kom 
mer från ett organ inom sektionen.  

Namn: FikIT 

Ansvarig för äskningen  

Namn:. Tove Nilsson 

Telefon: 0708690496 

Mail: tovnil@hotmail.se 

Motivering  

Den 18/10 är det chokladmuffinsens dag och vi vill bjuda alla i hubben 
på chokladmuffins!!!! Vi planerar att baka för ca 84 personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologsektionen Informationsteknik 
Hörsalsvägen 9  styrit@chalmers.it https://chalmers.it
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412 58 Göteborg  

Budget  

Artikel Utgift  

Ägg 33 kr 

Socker 14 kr 

Mjölk  15 kr 

Flytande matfett 20 kr 

Vetemjöl  57 kr 

Bakpulver 13 kr 

Vaniljsocker 10 kr 

Kakao 24 kr 

Muffinsformar 52 kr 

Något veganskt alternativ 32 kr 

Total: 270 kr 

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

Signatur firmatecknare:. . . . . .  

Namnförtydligande: . . . . . . . . .  
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