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Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Jacob Thorselius Pedersen

Justerare

Tobias Karlsson
David Möller

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Deltagit på OvKIT aspmöte

Den kommande veckan:
● KU
● Ekonomiutbildning på kåren för firmatecknare

Äskningar:
● “Hubben-gitarr” (se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivation

- Trevligt när folk sitter och spelar, men det kan också störa studieron.
- Man hade kunnat sätta upp en lapp vid gitarren som säger att man inte

ska spela under studietid.
- Borde inte läggas på personen som har skickat in äskningen.
- Vi lägger det på vår interna att-göra lista

- Trevligt att köpa begagnat.

Övrigt:
● Vegmotionen

○ Sektionsaktiva bör meddelas om vegmotionen
■ Viktigt att alla får reda på att det är en grej så att de kan följa policyn.
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■ Informera om vad policyn innebär i praktiken. Inkludera exempel på olika
arr.

■ Informera om att motionen ska utvärderas. Be om feedback!
○ Sektionsmedlemmar bör meddelas om vegmotionen

■ Kan vara överflödigt
■ Arrangörer kan få skit av gästerna om det inte går ut i förhand.
■ Informera om att de behöver göra ett aktivt val för att få kött på

arrangemang.
■ Informera om att motionen ska utvärderas. Be om feedback!

○ Beslut: Vi skickar ut meddelande till både sektionsaktiva och
sektionsmedlemmar

Mötet avslutas 18:57

_______________________
Förste justerare
Tobias Karlsson

_______________________
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

Johannes Gustavsson

Johannes Gustavsson

0721513281

gjoh@student.chalmers.se

Hubben gitarren har varit i ett sorgligt skick nu i ett flertal månader och det är dags att göra 
någonting åt det. Det är en ohållbar situation vi är i där sadeln måste tejpas för att inte 
gitarren ska skorra, troligen pga ett mindre halsbrott.

Hubben gitarren är ett verktyg som kommitéer, föreningar samt medlemar kan använda för 
lite olika områden men framförallt gyckel. Det verkar också vara ett uppskattat inslag i 
hubben för vissa medlemar då de kan ta en paus i studierna och sätta sig ner och plinka på 
den. 

Jag föreslår därför att jag kan köpa in en gitarr med max summa på 1000kr som ett test för 
att se om vi kan ha en okej gitarr i hubben istället för det katastrofala och sorgliga ihop plock 
av plankor som vi idag kallar hubben gitarren.

Nedan är ett alternativt jag potentiellt kan få ner till 700kr
https://www.facebook.com/marketplace/item/1802801270107876/?
ref=saved&referral_code=null
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Hubben gitarr 1000kr

1000

2021-10-20
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