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Svar
Mellan sektionsmötet i LP1 och det i LP2 fanns det en arbetsgrupp med uppdraget att
undersöka möjliga alternativ till kaffemaskinen som nu är i Hubben.
Vi i styrIT gillar tanken med en ny kaffemaskin och det faktum att det finns många som
gärna delar med sig av sina åsikter i frågan visar att det inte bara är vi. Tanken med att
införa en grupp kaffefunktionärer är även något som skulle kunna avlasta P.R.I.T. i underhåll av kaffemaskin samt inköp av kafferelaterade produkter. Dessa kaffefunktionärer
skulle potentiellt även kunna se till att vår andra lika viktiga sektionslokal på Lindholmen även får ett lyft i kvalitén av kaffemaskin. Om dessa kaffeansvariga dessutom skulle
vara intresserad av att informera sektionsmedlemmar hur kaffemaskinerna brukas är ju
också en bra sak.
Dock för att att underlätta diskussion samt att bespara de som ej är intresserade i frågan
av vilken kaffemaskin som köps in, föreslår vi i styrIT att se på motionen främst som
att vi skall införskaffa en grupp sektionsfunktionärer som är kaffeansvariga. Dessa kan
då vid senare tillfälle köpa en maskin genom en motion eller styrelsemöte efter att i lugn
och ro hinna kolla över och utvärdera alternativen. Vi vill även föreslå att delge alla
åsikter om specifik kaffemaskin samt kaffebönor/pulver till de kaffeansvariga ifall fallet
blir sådant att detta är något som införs.
Med ovanstående bakgrund vill styrIT yrka på vissa ändrings- och tillägsyrkanden, och
därefter bifall.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Svar: Motion om kaffeansvariga

Förslag
Ändringsyrkande
att ändra i första yrkandet från
att ”§6.4 Kaffeansvariga Kaffeansvariga är en till två förtroendevalda av sektionen

att underhålla sektionens kaffemaskin.”
till
att ”§6.4 Kaffeansvariga Kaffeansvariga är en till två förtroendevalda av sektionen

att underhålla sektionens kaffemaskiner.”
att i andra åliggandet ändra från ”Hubbens kaffemaskin” till ”Hubbens och The

Clouds kaffemaskiner”:
att byta ut sista yrkandet till
att ”Allt kaffe som köps in av sektionen ska, om möjligt, vara ekologiskt och

rättvisemärkt eller säkerställas att det håller samma standarder som
dessa betäckningar hävdar.”

