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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Kassör: Albert Lund
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Josefine Nord
Albert Lund

Mötet öppnas 18:03

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med vår kårkontakt
● Möte med Globala System

Den kommande veckan:
● Möte med Talman
● Sektionsmöte
● KU
● SU

Diskussioner:
● “Frågor under inval”

- Bakgrund:
- Vill vi uppmuntra folk att hålla frågor under inval relevanta för att undvika

att lägga tid på frågor som antingen har givna svar eller bara är memes?
Frågan kom från talman.

- Diskussion:
- Om mötet ändå ska hålla på till fem så är det najs att inte sånt tar tid.

Jobbigt om alla får samma fråga
- “Memefrågor” lättar upp stämningen för personen som står där framme
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- Röstning
- “Håll frågor relevanta och intressanta”

- 3
- “Vi låter sektionsmötet säga ifrån”

- 2
- “Vi säger till när vi upplever det som ett problem”

- 1
- Beslut: Vi säger till sektionsmötet i början av inval att hålla frågor relevanta

och intressanta

● “PR till sektionen från andra organ”
- Bakgrund:

- Både vi och andra(EqualIT/Paint) har funderat på vad som får/bör PR:as
på chalmers.it och slack. Det är dels vad som gäller för kårkommitteer,
och dels företag.

- Kommunikationspolicyn är tydlig kring att kårkommittéer får sätta upp
affischer på anslagstavlan.

- Företag och kårföretag måste godkännas av ArmIT, men det nämns inget
om vilka som ska/inte ska betala för det.

- Diskussion:
- Står i kommunikationspolicyn att alla Chalmers organ får annonsera på

anslagstavlan. Står inget emot chalmers.it eller Slacken

Äskningar:
● “Entrématta”(se bilaga)

- Beslut: Nekad
- Motivation

- Det finns flera mattor precis utanför Hubben
- P.R.I.T. måste blir ansvariga för den, till skillnad från de andra

mattorna

● “Kartnålar”(se bilaga)
- Beslut: Nekad
- Motivation

- Ingen äskningsmall :(
- P.R.I.T. har ansvar för anslagstavlan

Mötet avslutas 20:12
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_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
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

P.R.I.T.

Hampus Rhedin Stam

076-880 22 70

hampusrhedinstam@gmail.com

Under året men främst på vintern så släpps det in mycket smuts utifrån genom skor. Vi vill 
äska för en entrématta som ska finnas direkt vid entrén innanför Hubben för 
sektionsmedlemmar att torka av skorna på. Mattan kommer vara ca 100 x 230 cm stor.
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

https://www.kilandsmattor.se/kangos-svart-entrematta-pa-metervara.html 450 kr

450 kr

Göteborg 2021-12-01

Hampus Rhedin Stam

Hampus Rhedin Stam

Doc ID: 7bffbe55f8e17a77151a540994f44a736f53be19



Doc ID: 7bffbe55f8e17a77151a540994f44a736f53be19



Audit Trail

Title


File Name


Document ID


Audit Trail Date Format


Status

2021-12-07

2021-12-07_fixed.pdf

7bffbe55f8e17a77151a540994f44a736f53be19

YYYY / MM / DD

Completed

2022 / 01 / 07

11:53:08 UTC

Sent for signature to Josefine Nord (josen@chalmers.it) and

Albert Lund (tabbe@chalmers.it) from sekreterare@chalmers.it

IP: 95.80.27.100

2022 / 01 / 08

20:53:49 UTC

Viewed by Albert Lund (tabbe@chalmers.it)

IP: 95.80.36.207

2022 / 01 / 08

20:54:02 UTC

Signed by Albert Lund (tabbe@chalmers.it)

IP: 95.80.36.207

2022 / 01 / 18

19:41:33 UTC

Viewed by Josefine Nord (josen@chalmers.it)

IP: 95.80.36.207

2022 / 01 / 18

19:41:48 UTC

Signed by Josefine Nord (josen@chalmers.it)

IP: 95.80.36.207

The document has been completed.2022 / 01 / 18

19:41:48 UTC


		2022-01-18T19:42:01+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing




