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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Jacob Thorselius Pedersen

Justerare

Josefine Nord
David Möller

Mötet öppnas 18:10

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med digIT om fyllnadsval
● DatE-IT styrelsemöte om budget

○ Vi är kritiska till styrelsens teambuilding post, projektgruppens profilering
samt projektgruppens teambuilding.

○ William tar upp det på nästa möte
● Aspnings kickoff
● PL-möte

○ Vi driver vidare frågan om lunchföreläsningar för förstaårsstudenter

Den kommande veckan:
● Aspning
● KU
● FuM

Diskussioner:
● Chalmers E-village morning boost

- Bakgrund:
- Vi har fått förfrågan att PR:a Chalmers E-Village nästa Morning

Boost event, 6/4.

Doc ID:  9c2c39d99545afe304b79c45746e86b138505356



- Diskussion:
- Det är oklart hur/om den här typen av event bör PR:as till

sektionen.
- Det finns andra, sektions-oberoende, kanaler de kan skicka ut det

här i.
- Beslut: Svarar att det inte passar in i våra kommunikationskanaler.

● Cortége trygghetsvärdar
- Bakgrund:

- CCC söker trygghetsvärdar som ska se till att folk har det bra i
Öltältet. De har bett oss skicka ut det i lämpliga kanaler.

- Beslut: Skickar ut infon i #fkit på Slacken.

● P.R.I.T. bilskada
- Bakgrund:

- Efter P.R.I.T.s förra pub uppstod en repa på en hyrbil(M). Vi
kommer få en faktura på 1500 kr för detta. Denna typen av slarv
kan betalas av sektionen enligt ekonomiska policyn om styrelsen
godkänner det, och vi bör då ta hänsyn till om det uppstod av
vårdslöshet eller av misstag.

- Godkänner vi att sektionen står för avgiften?
- Diskussion:

- Det verkar inte som att det har uppstått på grund av vårdslöshet.
- Beslut: Vi godkänner enhälligt att fakturan bekostas av P.R.I.T.

● @channel
- Bakgrund:

- Senast veckorna på slack verkar folk blivit upprörda på
användandet av @channel i allmänt, framförallt av NollKIT kring
phaddring.

- Vad tycker vi om det?
- Diskussion:

- Finns det regler? Borde det finnas regler?
- Har varit ett återkommande problem.
- Stressigt för NollKIT att hitta folk.
- Borde tas innan den här perioden så att det inte uppstår

återkommande.
- #allmänt är inte den tilltänkta kommunikationskanalen för

sånt här egentligen.
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- Borde finna guidelines för hur det är tänkt att man ska
kommunicera där.

- Kan skriva i #allmänt om att tänka sig för innan man skriver till
Slack.

- Framförallt FKIT som skriver det ändå, så inte så givande.
- Beslut: Tar upp det med FKIT på ordförandemötet på måndag.

Övrigt:
● Girls Coding Club

○ De vill ha möte, vi svarar när vi kan

Mötet avslutas 20:15

_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
Andre justerare

David Möller
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