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Tid och datum: 18:00 2022-04-07

Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
- Aspar

- Hanna Schaff
- Hind Mansour

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Viktor Fredholm
Jacob Thorselius Pedersen

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Samo/snIT/EqualIT aspning
● Invals-FuM
● Sektionsmöte supreme
● KU
● Ordförandemöte
● FUM

Den kommande veckan:
● Asplunch

○ Klädkod: randigt
● Girls code club möte

Diskussioner:
● “hjälp”

- Bakgrund:
- Vi har fått mail från någon som tror att en student har festat för hårt i en

toalett bakom Linsens café.
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- Vet någon något om detta?
- Diskussion:

- Vi mejlade och fick ett wholesome svar. Det är löst nu

● “EDIT-I Utbildningsområde samarbete”
- Bakgrund:

- En av våra UOR(utbildningsområdesrepresentant) vill påbörja arbete med
att driva mer gemensam studentpåverkan från inblandade sektioner mot
högskolan. Han föreslår ett gemensamt möte i terminen med UOR och
sektioners styrelser samt studienämnder.

- Är detta något vi är intresserade av?
- Diskussion:

- Tanken är att UOR ska representera studenterna och inte sektionen
- snIT har nog en bredare bild om studenters åsikter än enskilda

UOR:er
- Bra idé att ha ett möte och få dessa grupper att kommunicera

- Beslut: Vi kollar vidare på det

● “Skidskytte”
- Bakgrund:

- frITid vill köra skidskytte 22/4, och söker godkännande för minskade
arrangemangsinkomster(tror vi, oklart mejl).

- Detta skulle kosta 500 kr per person, och de räknar med 30 deltagare + 6
stycken fritid, en totalkostnad på 18 000 kr. Som alternativ lägger de fram
20 deltagare, 13 000 kr.

- Godkänner vi minskade arrangemangsinkomster?
- Diskussion:

- 150 000kr kvar i potten
- Det är ganska mycket pengar per person men det finns också mycket

pengar kvar i potten
- Vad är inkluderat i kostnaden? “Skidhyra osv.”? Transport?
- Röstning

- Godkänna 18 000 kr
- 5

- Neka
- 0

- Beslut: Vi godkänner att frITid får 18 000 kr i minskad inkomst från
skidskyttet med 36 deltagare

● “Finansiering pedagogiska priset”
- Bakgrund:
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- snIT saknar pengar till pedagogiska priset, och vill ha vår hjälp att lösa
det. Sponken och Tabbe har sagt att det är okej att ta pengar från
workshop-posten. Efter det saknas 28 786 kr, och de har lagt fram 2
alternativ att lösa detta:

- 1. De ansöker om ökade arrangemangsutgifter(subventionering)
för resten.

- 2. De tar pengar som ligger på kontot och är öronmärkta från PL
till snITs verksamhet.

- De räknar med 50 studenter, och siktar på att det är gratis för dem. De vill
gärna ha svar idag för planeringen.

- Godkänner vi att de flyttar från workshop-post till pedagogiska-priset
sittningen?

- Vad tycker vi om de två alternativen?
- Diskussion:

- snIT har 66000kr på kontot som bara får användas till snITs verksamhet
- Väldigt stor skillnad i kostnad jämfört med tidigare middagar
- I praktiken så är det inte så stor skillnad för att pengarna kommer tas

oavsett från snITs konto
- Vad är priset för ickestudenter?

- Vi tror att det brukar vara gratis för dem
- Kan vara bra att använda snITs pengar så att de inte ligger och dammar

- Pengarna ska gå till studiefrämjande ändamål. Är detta det?
- Kanske borde ha PLs godkännande för att använda dem
- Vi har en diskussion med snIT istället

- Angående Workshopposten
- Man kan inte riktigt “ta” från en budgetpost
- Vi nekar det

- Röstning
- Godkänna minskade intäkter 38 786 kr

- 5
- Neka

- 0
- Beslut: Vi godkänner att snIT får minskade intäkter för 38 786 kr för

pedagogiska priset

● “Klassfest för IT20 och IT21”
- Bakgrund:

- Från förra veckans diskussion om verksamhetsplanen dök förslaget att
hålla en klassfest för IT20 och en för IT21 som ett sätt att stärka
gemenskapen i corona-klasserna som kanske inte setts så mycket.

- Diskussion:
- Kul grej och tråkigt att de inte sett varandra
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- Många i styrIT har för lite tid över för att arrangera en fest för så här
många människor

- Vilka andra kan arrangera?
- Ligger nära NollKITs verksamhet
- Kan kolla med många andra
- Kan också bli en annan, mer avslappnad, stämning om

bara vi arrar
- Hade det kommit så många?

- Många bor långt bort. Hade kunnat matcha det med något
föreläsning på något fredag

- Hade typ kunnat stå och flippa burgare och spela kubb
- Viktigt att skriva vad det är för sorts fest om man bjuder in alla. Det vill

säga inte kalla det för fest, utan snarare klassträff.
- Beslut: Vi kollar vidare på det

Äskningar:
● “FikIT påskägg”(se bilaga)

- Diskussion
- Vad innebär 300kr i påskägg?

- De tänkte köpa färdiga påskägg
- Kul gej

- Beslut: Godkänd

Övrigt:
● “Spreadshirt ska bli dyrare, ska vi meddela sektionen?”

○ I snitt 6% ökning. Inte allt för mycket
○ Kan vara ett bra att PRa att vi har en butik
○ Onödig konsumenthets att säga att priset ökar snart

■ PRar ändå en gång om året när det kommer nya Nollan
○ Beslut: Vi skriver ett meddelande i #allmänt

Mötet avslutas 19:59

_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Jacob Thorselius Pedersen
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår

Sida 1 av 2
Äskningsansökan

Sökande

För- och efternamn på den sökande eller kommitté-/föreningsnamn om äskningen
kom mer från ett organ inom sektionen.

Namn: FikIT

Ansvarig för äskningen

Namn: Tove Nilsson

Telefon: 0708-690496

Mail: tovnil@hotmail.se

Motivering

FikIT vill köpa påskägg för att gömma i hubben som studenterna sedan kan leta
efter.  Detta kommer att sprida påsk-feeling och glädje till alla tentapluggare under
påsk.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9 styrit@chalmers.it https://chalmers.it
412 58 Göteborg
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Budget

Artikel Utgift

Påskägg 300

Total: 300

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

Signatur firmatecknare:. . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .
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