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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Jacob Thorselius Pedersen

Justerare

Albert Lund
Viktor Fredholm

Mötet öppnas 18:00

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med Cloudlords
● Möte med talman
● En kväll med MRCIT
● PL-möte
● Möte med vår Kårkontakt

Den kommande veckan:
● Motionssvar
● MAJ-SWEET
● FUM
● Sektionsmöte

Diskussioner:
● Godkänna DrawIT stadgeändringar

- Bakgrund:
- Ändringar i stadga hos sektionens intresseföreningar ska fastställas av

styrelsen. På DrawITs senaste årsmöte, 2021-03-03, beslutades om ett
antal stadgeändringar. Ändringarna innefattar framförallt några
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strukturella ändringar i dokumentet, samt definierar om i när kallelsen till
årsmötet måste ut.

- https://github.com/chalmersdrawit/Stadga/pull/3/files
- Godkänner vi ändringarna enligt årsmötesprotokollet?

- Diskussion:
- Det står "Kallelsen till ordinarie årsmöte skall även innehålla hänvisningar

till ekonomisk berättelse och budget." Borde inte verksamhetsplan och
berättelse också vara med?

- Borde vara upp till dem.
- Det är inte det som ändringen rör.

- Ändringen i sig ser bra ut.
- Beslut: Godkänd.

● Utökad teambuilding Valberedningen
- Bakgrund:

- Valberedningen har ansökt om utökad teambuildingskostnad för ett
tillfälle, 300kr/person. De vill gå på escape room, med motiveringen att de
innan har haft middag/sitta ner och pratat som teambuildingar och vill
göra något nytt och något som kan utveckla gruppen. De har ytterligare
pengar över och teambuildingtillfällen planerat.

- En liknande fråga från frITid hanterades i mötet 2021-11-02
- Diskussion:

- I frITids fall godkände vi endast prison island men inte pengar för mat.
- Det här lär inte inkludera kostnad för mat.
- Valberedningens motivering är bättre än frITids var, eftersom detta bara är

en av många teambuildings de har haft/tänker ha.
- 300 är totalkostnaden, inte så mycket vi utökar med.

- Beslut: Godkänd

● Fastställa Cloudlords
- Bakgrund:

- Vi har haft ett möte med Cloudlords om våra tankar.
- De förstod att vi ville ha lite koll på ekonomin, men föreslog att det inte

krävs ett styrelsebeslut utan att det räcker att kassören godkänner inköp
av inventarier.

- Vad tycker vi om det?
- Ska vi godkänna att Cloudlords jobbar enligt senaste förslag (se

styrelsemöte 2021-12-21), med eventuella ändringen ovan?
- Diskussion:

- Låter bra. Förutom om det är över 1500 kr.
- Dokumentera hur Cloudlords fungerar
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- Meddela på chalmers.it, kanske på sektmötet?
- Vi borde välja in gruppen på ett styrelsemöte
- Vi dokumenterar gruppen i styrelsedokument eller liknande.

- Är vi okej med att sektionskassören kan godkänna dessa utlägg utan ett
styrelsemöte

- Röstning: Ja
- PRa på chalmers.it om att söka till denna arbetsgrupp

- Vi skriver till de som redan “är” gruppen om att de borde anmäla
sig

- Ska vi kalla dem Cloudlords?
- Lite kul, men när vi PRar det borde vi vara tydliga med vad det är

:)
- Beslut: Vi godkänner deras föreslagna ändringar.

● Sektionsmötesspråk
- Bakgrund:

- MRCIT ska föredra verksamhetsplan och budget. Alla pratar inte svenska.
Senast pratade talman på engelska, medans mötesdeltagarna fick prata
valfritt språk. Föregående talman tyckte det funkade bra, och sittande
talman är bekväm med det.

-
- Hur hanterar vi det?
- Vill vi uppdatera dagordningen och lägga engelsktalande tidigt om de vill

lämna mötet?
- Diskussion:

- Vi borde uppmuntra alla att prata engelska, särskilt folk som presenterar
saker inför mötet.

- MRCITs punkt ligger innan motioner och propositioner.
- Finns folk som inte är bekväma med att prata engelska heller.
- Hade kunnat be någon sitta vid MRCIT och hjälpa dem med att hänga

med.
- Om vi vill göra sektionen mer inkluderande för icke-svensktalande

personer så borde vi ta fler och större steg än det här.
- Röstning:

- Talman pratar engelska
- Ja

- 5
- Nej

- 0
- Resultat: Bifall

- Uppmuntra till att prata engelska
- Ja

- 2
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- Nej
- 3

- Resultat: Avslag
- Beslut: Vi gör som förra gången, det vill säga vi ber talmannen att prata

engelska.

Övrigt:
● Få IT-studenter nominerade till DatE-IT

○ Vill vi försöka få fler att söka?
○ Beslut Vi avvaktar till efter sektionsmötet

● Nya kuratorn skulle vilja komma på något evenemang på varje sektion, tips?
○ Exempel: Varit på en “hälsodag” i kemihuset.
○ Pluggfrukost, ET-raj, after school, lunchföreläsning. Fråga SO

● P.R.I.T.’s motion om Hubben 2.2
○ Yrka på att avslå den pga inget har hänt.

● Långt möte på torsdag, vad göra
○ Alternativ

■ Ta bort några propositioner (helst) eller motioner
■ Lägg propositioner och motioner i en mysig ordning (jäv) så att vi kan

bordlägga de i slutet om det blir sent
■ Adjungera mötet till lördag om det blir sent
■ Bita i det sura äpplet.

Mötet avslutas 21:52

_______________________
Förste justerare

Albert Lund

_______________________
Andre justerare
Viktor Fredholm
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