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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
Jacob Thorselius Pedersen

Mötet öppnas 18:07

Vad har hänt sedan förra mötet?
● PL-möte
● FUM
● GDPR-Utbildningar
● SNamomöte

Den kommande veckan:
● Jul

Diskussioner:
● “DatE-IT”

- Bakgrund:
- I förra veckan var vi på ett möte om DatE-IT’s struktur och framtida inval.

Utifrån detta har ett första utkast på ett styrdokument skapats.
Styrdokumentet innefattar två stora förändringar: en styrelse för DatE-IT
bestående av representanter från sektionerna och DatE-IT kommittén,
samt att pengarna fördelas lika mellan de tre sektionerna.

- Diskussion:
- Resultatfördelningen ser bättre ut än förra året
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- Vi läser igenom utkastet grundligt för feedback och se om det finns några
konsekvenser

- Vill vi bli av med Elektro?
- Har varit en diskussions länge
- Det är få företag på mässan som vill ha Elektrofolk
- Det finns en annan dag, Elkraftsdagen, där elektroföretag får gå

gratis
- Känns som en pengafarm för Elektro där de inte bidrar så mycket

egentligen
- Vi borde ta upp det innan mötet där styrdokument ska spikas
- Måste övertyga Data och förhoppningsvis Elektro
- skapa jobbig drama men är ganska mycket mer pengar till oss
- Röstning: Vill vi driva frågan om att Elektro kanske inte borde vara

med i Date-IT?
- Ja

- 5
- Nej

- 0
- Hur vill vi gå vidare?

- Bättre om vi har ett möte innan mötet där styrdokument
spikas

- Mejl eller Slack är alternativ men det är nog bättre att ha
ett möte

- Skulle även kunna skjuta upp mötet till lite senare i LV1 så
att vi hinner diskutera vårt förslag

- Beslut:
- Vi läser igenom utkastet grundligt för feedback och se om det finns

några konsekvenser
- Vi skickar ett mejl till andra styrelser och Date-IT gruppen

● “Corona är på uppgången”
- Bakgrund:

- Vi har hört om flera aktiva personer som testat positivt senaste dagarna,
och vi har från kåren hört att det inte är unikt på IT. Vi har påmint
sektionen om att meddela smitta till Chalmers, och meddelat sittande om
att arrangemang inte är tillåtet.

- Diskussion:
- Vill vi göra något mer i frågan just nu?

- Kommer inte hända så mycket på en månad ungefär
- Borde vara snabba på bollen efter nyår

- Beslut: Vi avvaktar

● “chalmers.it/covid-19”
- Bakgrund:

- Sidan är jätteutdaterad. Vill vi uppdatera den, eller ta bort den?
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- Diskussion:
- Har kommit nya restriktioner från FHM
- Skulle kunna bara vidarebefordra kårens hemsida
- Att den länkar till relevanta sidor är mer givande än att den inte finns

- Beslut: Vi ändrar sidan så att den länkar till relevanta sidor

● “Möte med Cloudlords”
- Bakgrund:

- Vi har fått lite ny info om lindholmen-gänget, framförallt att de har blivit
utsedda av förra styrelsen(dock har vi inte hittat något dokument om
detta) att ansvara för The Cloud. Vi har tänkt bjuda in till möte, men det
har inte hänt.

- Diskussion:
- Vad tycker vi att de ska och får göra?

- Borde vara mer officiellt. T.ex. inval på ett sektionsmöte, men det
kanske är enklare att styrIT bara tillsätter en arbetsgrupp

- Hur får de använda budgeten?
- Finns inga riktiga rutiner för arbetsgrupper
- Det går på styrITs budget så vi kanske måste godkänna allt
- Enklare för dem om de får en budget och så får de köpa lite vad

de vill
- Hur ska gruppen se ut?

- Dessa är våra förslag till gruppen
- Hur många ska de vara?

- Ingen gräns. Det kostar inte mer att ha fler och det är tråkig
att välja bort folk

- Hur får de använda pengar?
- Röstning

- Ingen gräns utöver ekonomiska policyn
- 2

- De får köpa förbrukningsinventarier (varor med
kortare livslängd än 3 år, typ gafflar) och
förbrukningsmaterial (ännu kortare, typ kaffe) för
under 1500 kr. Annars frågar de oss

- 3
- Beslut: Vi har ett möte med gruppen där vi presenterar vårt förslag på hur

gruppen ska se ut

Övrigt:
● “IT till FUM”

○ Det sitter ingen IT i FUM för tillfället
○ Bra om sektionen är med i FUM
○ Vi skulle kunna be folk som suttit FUM att presentera vad FUM är och sånt
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■ Kanske bjuda på lunch? Kostar en del pengar. Äska till kåren?
■ Typ prata om deras år i FUM. Vad är roligast? Mest utmanande?

○ Valnämnden vill jobba att PRa sökningen till att bli kandidat mer
○ Kandidatprocessen är 15 februari (LV5) till något annat datum
○ Vi skriver till två ITare som tidigare suttit i FUM

Mötet avslutas 19:45

_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
Andre justerare

Jacob Thorselius Pedersen
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