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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Viktor Fredholm
Jacob Thorselius Pedersen

Mötet öppnas 18:07

Vad har hänt sedan förra mötet?
● PL-Möte
● FUM
● MRCIT Aspning

Den kommande veckan:
● Inspektormöte
● TSSW

Diskussioner:
● “Fondsparande”

- Bakgrund:
- Albert har kollat på fondsparande och har ett samtal nästa tisdag med

banken med mål att placera 250.000kr i fonder.
- Förslaget är att spara på en tidsplan av 5 år med syfte att kunna utveckla

Hubben eller eventuellt nya lokaler, alternativt att säkerställa att
sektionens verksamhet kan fortgå om den ekonomiska situationen
förvärras.

- För att följa verksamhetsplanen bör ekologisk hållbarhet prioriteras vid val
av fond.
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- Föreslagen riskklass på 4-5(7-gradig skala) då det anses lämpligt för vår
tidshorisont.

- Swedbank har “kvalitetssäkrade” fonder som förväntas prestera bra,
förslagsvis väljer vi från dessa.

- Diskussion:
- Vi borde även ha fondens avgifter i åtanke
- Detta är inte godkännande för en specifik fond
- Borde detta gå genom sektionsmötet? Nej, det är budgeterat för 250k i

fonder
- Inte så tydligt sparmål

- Vad ska pengarna användas till i Hubben?
- Vi borde inte lägga så mycket pengar på en hyreslokal
- Om vi inte har något att spara till borde vi bara spendera dem på

en jubileumsmiddag till exempel
- Måste spara dem om vi inte vill göra några ändringar i budgeten
- Vi kan spendera samma summa pengar oavsett om vi investerar också

eller inte
- Beslut:

- Albert Lund får placera 250.000 för sektionen enligt följande:
- Tidshorisont på 5 år
- Syfte i att utveckla Hubben eller annan sektionslokal och att

säkerställa att sektionens verksamhet kan fortgå om den
ekonomiska situationen förvärras

- Ekologisk och social hållbarhet i fonderna prioriteras högt
- Riskklass på 4-5

● “Nominera till instutionsrådsrepresentant (IRR)”
- Bakgrund:

- Vi har fått i uppdrag av kåren att nominera en represent till IRR. Det är
väldigt fritt hur och vem vi nominerade, men om möjligt någon som har
möjlighet att sitta en flera perioder.

- Diskussion:
- Pi (förra IRR) har pratat med Axel Söderberg och han är intresserad

- Beslut: Vi nominerar Axel Söderberg

Äskningar:
● “Pepparkakshus”(se bilaga)

- Beslut: Nekad
- Motivation

- Dålig motivation
- Pepparkakshus är kul
- Väldigt mycket pengar på dekoration
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● “Julmust”(se bilaga)
- Beslut: Godkänd
- Motivation

- 78kr per back
- Väldigt billigt. Är pant medräknat?
- Moms?
- Vi ringde och de sa det ska vara 4 flak

● “Kaffemaskin till the cloud”(se bilaga)
- Beslut:

- Nekad, vi byter plats med den i Hubben och se hur det
fungerar istället

- Motivation
- Väldigt dyr kaffekokare. Finns betydligt billigare
- Eftersom den som finns i the Cloud ska vara mycket bättre på att

koka mycket kaffe så skulle vi kunna testa att byta plats på dem
-

Mötet avslutas 20:04

_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Jacob Thorselius Pederse
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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

Tove Nilsson

0708690496

tovnil@hotmail.se

Vi vill ordna en pepparkakstävling på julmyset där de ställer upp i grupper med ett pris på en 
paradis ask. ca 10 st grupper.
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Pepparkakshus 280kr

Dekoration 815kr

Pris 40

1135kr
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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

Linnea tant Johansson

Linnea

0722002299

LINNEA@HELLEBO.COM

Bakgrund: Det finns en kaffemaskin i The Cloud. Det är en maskin som ingen annan. 
Antingen så gör man kaffe åt hela korridoren när det bara är en själv som vill ha, eller så gör 
man blaskigt kaffe i en behållare som är till för te. Oavsett så blir det varken gott eller bra. 

ersonligen har jag under mina år på Chalmers druckit Hubben-kaffet dagligen, men jag har 
köpt kaffe i princip varje dag jag är på Lindholmen (det kanske säger nåt om kaffet här tänker 
jag).

Med ovan som bakgrund vill jag använda budgeten som är till för att förbättra för cloud till att 
förbättra cloud. Denna finns på Elgiganten Nordstan så jag kan bokstavligt köpa den på 
lunch: 
https://www.elgiganten.se/product/hem-och-hushall/kaffemaskin-och-espresso/kaffebryggare/
350819/moccamaster-manual-kaffebryggare-53703-svart
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

MoccaMaster 2500

kaffemått 150

2650

gbg 19/11-2021
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