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Tid och datum: 18:00 2021-11-30

Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

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

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Viktor Fredholm
Albert Lund

Mötet öppnas 18:02

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Inspektormöte
● NU

Den kommande veckan:
● PL-möte
● Kårledningskontaktmöte
● Lunch med Globala system

Diskussioner:
● “Inval talman”

- Bakgrund:
- En ny talman ska väljas in på mötet. Vi har hört lite olika personer som

kan vara intresserade.
- Vad vill vi göra för att det smidigt ska bli en talman?

- Diskussion:
- Om vi säger till någon så borde vi kolla med alla
- Om flera säger att de är intresserade så kan vi säga vilka andra som

också är det
- Beslut: Vi skriver till alla som visat intresse
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● “Kaffemaskin till The Cloud”
- Bakgrund:

- Förra veckan kom det en äskning på en kaffemaskin till sektionslokalen
på Lindholmen. Den nekades och äskaren känner att äskningen blev
orättvist behandlad jämfört med om äskningen skulle varit till Hubben

- Diskussion:
- Vi har pratat lite med äskaren och hen förstår lite mer nu men vill gärna

ha ett skriftligt svar
- I svaret ska vi förklara bättre

- Vårt förslag och varför, våra tankegångar
- Be om ursäkt för vår tidigare formulering
- Förtydliga att vi inte har godkänt en kaffemaskin till Hubben.

Kaffemaskinsundersökningsgruppen är tillsatt av sektionsmötet
och inte styrIT

- Kan vara bra att kolla på en officiell The Cloud grupp
- Beslut: Vi svarar på mejlet med ovannämnda punkter i tanke

Äskningar:
● “Äskning från FikIT för julmys” (se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivation

- Fortfarande ganska dålig motivering. Men de har tänkt över det lite mer
- Antal lag har minskat och pengar per lag har ökat
- Fortfarande mycket pengar på dekoren
- Vi godkänner den men ber dem att fortfarande tänka över hur de

spenderar pengarna

Övrigt:
● “Justerare till sektionsmötet”

○ Bra om det finns folk som kan VoteIT
○ Lite konstigt att styrIT fixar justerare
○ Borde ha folk som inte gått på IT så länge så att det finns lite kontinuitet
○ Beslut: Vi frågar några som kan VoteIT ifall de kan agera som

VoteIT-kontinuitet under detta mötet, men ber dem inte att vara justerare

Mötet avslutas 20:15

_______________________
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

FikIT

Tove Nilsson

0708690496

tovnil@hotmail.se

Vi i FikIT vill hålla en pepparkakstävling på julmyset där man kan ställa upp i grupp och tävla 
om en paradisask. Vi vill ge grupperna de absolut bästa förutsättningarna för att förverkliga 
sina drömmars pepparkakshus. Detta innebär att vi vill erbjuda kristyr av julens alla färger, 
non-stop för att symbolisera den gränslösa kreativiteten som väcks till liv under bygget samt 
tomtar och snöbollar eftersom att de hör julen till. Den grupp som med dessa medel kan 
presentera hubbens juligaste pepparkakshus belönas med en underbar paradisask. Vi har 
räknat med 8 grupper.
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Pepparkakshus 220

Dekorationer 630

Pris 70

920
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