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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

David Möller
Albert Lund

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● SU
● DatE-IT Styrelsemöte
● PL-möte
● FUM
● Kassörskväll

Den kommande veckan:
● KU

Diskussioner:
● “Motion revisorer”

- Bakgrund:
- Ett första utkast på en motion från revisorerna ha kommit in där de vill

ändra så att invalet till revisorerna är uppdelat mellan LP1 och LP3 för att
säkerställa en levande kontinuitet. Samtidigt vill de ändra så precis 4
revisorer väljs in (2 vid varje tillfälle) istället för 2-4 som det ser ut idag, då
de anser att 2 personer inte kan sköta revisorernas uppdrag.

- Diskussion:
- Är det något som säger emot att en revisor skulle kunna sitta i ett år?

- Revisorernas mandatperiod specificeras i motionsutkastet
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- Är det tanken att två av de som sitter nu ska sitta om?
- Angående tak på 4

- Bra att ha tak på grupper
- Kan passa på att utvärdera nu

- Minsta mängden revisorer har gått från 2 till 4. Kan blir jobbigt om det är
svårt att hitta folk

- Kanske lite tråkigt att inte bli lika tajta när hälften byts ut varje halvår
- Revisorerna är de som ska ha svaren på ekonomifrågor och det blir svårt

för dem om de byts ut varje år. Kontinuiteten försvinner lättare

● “Motion EqualIT”
- Bakgrund:

- En motion har inkommit från EqualIT. De vill, likt FlashIT förra
läsperioden, utöka antalet ledamöter från 0-2 till 0-3 med motiveringen
mindre arbetsbörda och/eller mer verksamhet.

- Diskussion:
- Uttalas det Equalit, Equality elle EqualIT?
- Låter som ett rimligt förslag

Äskningar:
● “Äskning revisorer”(se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivation

- Maxsumman skulle vara 240kr om alla 5 blir ansvarsbefriade.
- Det låter som en kul idé och det finns potential för att bli en del av styrITs

budget i framtiden om det fungerar lyckat
- Ordföranden och kassören gör viktigt jobb och det är kul om det belönas

på något sätt
- Tråkigt om det bara händer en gång så vi godkänner om de planerar göra

samma sak nästa sektionsmöte om det fungerar bra

Mötet avslutas 20:05
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_______________________
Förste justerare

David Möller

_______________________
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

Revisorer

Jennifer 'Pixie' Hallberg

0762272676

jennifer.l.hallberg@gmail.com

Revisorerna skulle vilja kunna ge avgående kassör och ordförande en flaska alkoholfri cider 
och en chokladask för att dom varit så duktiga <3 
Kassörerna gör väldigt mycket arbete och vi skulle vilja fira dom (och ordförandena) lite extra 
på sektionsmötet för att kanske få fler personer att intressera sig, och försöka sudda bort "
tråk-stämpeln" på kassörsarbetet. 
Vi vet ännu inte helt hur många som ska bli ansvarsbefriade, men äskar för 1 chokladask och 
1 cider för varje kommite som ska bli ansvarsbefriad nästa sektionsmöte (max 5 komiteer).
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Nobless chokladask * antal ansvarsbefriade kommiteer 28,50 * X

Herrgårda cider * antal ansvarsbefriade kommiteer 16,50 * X

45 * X kr
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