
Mötesprotokoll styrIT 21/22
Tid och datum: 18:00 2022-05-12

Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Jacob Thorselius Pedersen
Viktor Fredholm

Mötet öppnas 17:41

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Asplunch
● DatE-IT styrelsemöte
● TKITE OSA

○ Stort möte
● FuM

○ Talmannaprecidie får man typ inte ha
● Möte med kårkontakt

Den kommande veckan:
● Talmansmöte
● Sektionsmöte
● KU
● SU
● Utskottsavslutning
● UO
● TSSU
● PL-möte

Doc ID: 58cea2818a27b9987fee6240a6e5fa010b109529



● Tårtor till 1-3or

Diskussioner:
● “PRa PL-Tårta”

- Bakgrund:
- Programledningen vill bjuda på tårta till årskurs 1-3. De har bett oss att

PRa det.
- Diskussion:

- Vi PRar i deras respektive slackkanaler

● “Subventionering sexIT gasque”
- Bakgrund:

- sexIT söker subventionering för biljettpriserna på deras gasque. De
uppskattar 75 stycken sektionsmedlemmar, och räknar på alla alkohol =
7500kr.

- Enligt subventioneringspropositionen får alkohol inte subventioneras.
- Diskussion:

- Förslag
- Vi godkänner upp till 7500 kr men sexIT får se till att deltagarna

betalar för sin alkohol
- Alltså inte skillnaden i orginalbiljettpris, utan kostnaden för

alkoholen
- Röstning om

- Godkänna
- 7

- Neka
- 0

- Beslut: Vi godkänner att sexIT får 7500 kr i minskade intäkter från deras
gasque, men de som vill ha alkohol måste fortfarande betala för det

● “Subventionering Milkshakepub”
- Bakgrund:

- FlashIT önskar få subventionering för milkshakes och toast till deras
milkshakepub, totalt 2500 kr

- Diskussion:
- Milkshake är gott
- Det är bara intäkterna som minskar, så det spelar ingen roll ifall de köper

för mycket och det inte går åt
- Röstning

- Godkänna
- 7

- Neka
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- 0
- Beslut: Vi godkänner att FlashIT får 2500 kr i minskade intäkter från

milkshakepuben

● “Inköp av soffa till rum 2421”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. önskar köpa in en soffa till rum 2421, och har några alternativ.
- Godkänner vi någon av dem? Vilken?

- Diskussion:
- Väldigt bra undersökning/förfrågan!

- Bra kravspec
- Bra upplägg
- Blir väldigt mycket enklare för oss att fatta ett beslut ifall vi kan se

att de har tänkt efter
- Kanske inte så najs att ha en soffa som man sjunker ner i ifall man ska

kunna sitta och plugga bekvämt i den
- Ser ut att vara väldigt stor skillnad på storleken på sofforna
- Förslag

- Vi godkänner maxpriset och låter P.R.I.T. avgöra vilken
- Röstning om förslaget

- Godkänna
- 7

- Neka
- 0

-
- Beslut: Vi godkänner att P.R.I.T. får köpa en av sofforna för max 14995 kr

● “Revisorer äskning gåva till ansvarsbefriade”
- Bakgrund:

- Revisorer äskar för att köpa noblesse och cider till folk som blir
ansvarsbefriade, vilket som mest uppskattas bli 225 kr.

- Diskussion:
- Vi har godkänt en liknande tidigare och bad dem äska igen ifall de tyckte

att det gick bra
- Röstning

- Godkänna
- 6

- Neka
- 0

- Beslut:

● “P.R.I.T. äskar bord”
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- Bakgrund:
- P.R.I.T. vill köpa två bord för att ersätta trasiga i grupprummet. De är

likadana som de som finns där. Totalt 5600 kr.
- Diskussion:

- Även om vi vet hur trasiga de är så kan det vara bra att ha det beskrivet
vilken trasiggrad de är i

- Ett av borden är jättetrasigt
- Det andra har tydligen gått sönder flera gånger och är lagat med

tejp
- Deras rustbudget är i princip slut, därav äskningen
- Är det bra att köpa bord som utgår snart?

- Spelar inte så stor roll. Stor användningsgrad av borden
- Najs att det blir fyra likadana bord

- Röstning
- Godkänna

- 6
- Neka

- 0
- Beslut: Vi godkänner att P.R.I.T. köper in två nya bord till grupprummet för

totalt 5600 kr

● “P.R.I.T. gå över förbrukningsmaterialsbudget”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. kommer gå över deras budgetpost av förbrukningsmaterial med
uppskattningsvis 14k.

- De frågade om det är något som bör tas upp som övriga fråga på
sektionsmötet, hos oss eller om de bara ska köra på.

- Diskussion:
- P.R.I.T. köper det de behöver köpa, det har bara blivit dyrare

- Har även börjat köpa ikaffe och chokladdryck. Är också
studentnytta

- Kanske hade varit bra ifall sektionen blir medveten om kostnaderna
- De kan ta upp det under sin verksamhetsrapport, så slipper det

komma ett ändringsyrkande på dagordningen
- Kan då peka tillbaka på detta sektionsmötet ifall någon påstår att

det inte varit tydligt hur mycket pengar som gått åt
- Har hänt tidigare att budgetar har ändrats under sektionsmöten
- Vi vill inte ha en kultur på sektionen där folk struntar i budgeten

- Beslut: Vi föreslår att de kan ta upp det på sektionsmötet under deras
verksamhetsrapport

● “frITid utökad teambuilding”
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- Bakgrund:
- frITid önskar utökad teambuilding. De vill spela golf för 80 kr och äta för

120 kr och på så sätt använda upp hela budgeten.
- Diskussion:

- Lite skumt argument att använda allt bara för att de kan
- Kanske inte optimalt att teambuilda så sent på året

- Dock bra att teambuilda kontinuerligt under sitt år och kan bli
bättre pateter i framtiden

- Jobbigt med den här typen av frågor. Borde inte vara en del av den
ekonomiska policyn för styrITs skull

- Röstning
- Godkänna

- 6
- Neka

- 0
- Beslut: Vi godkänner att frITid får teambuilda för 200 kr på ett tillfälle

● “FikIT stadgeförändring”
- Bakgrund:

- FikIT har ansökt om stadgeförändringar.
- Förändringen säger att deltagarna på årsmötet måste ha med sin fika

- Diskussion:
- Protokollet är inte justerat än

- Protokollet säger inte hur motionen som röstades igenom såg ut
- Kan inte riktigt ta ett beslut med det protokollet som finns

- Beslut: Vi skriver till dem att vi behöver mer info för att kunna ta ett riktigt
beslut

Äskningar:
● “Revisorer äskning gåva till ansvarsbefriade”(se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- Vi har godkänt en liknande tidigare och bad dem äska igen ifall de tyckte
att det gick bra

● “P.R.I.T. äskar bord”(se bilaga)
- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- Borden är väldigt trasiga
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Övrigt:
● “GCC - Är det rimligt att vi lägga sektionens pengar på det?”

○ Övrig fråga på sektionsmötet
○ Fråga hur mycket? Fråga om alls?
○ Typ sätta en maxgräns men styrIT få bestämma
○ Finns en jämnlikhetspott
○ Beslut: Vi tar upp det på sektionsmötet

Mötet avslutas 20:28

_______________________
Förste justerare

Jacob Thorselius Pedersen

_______________________
Andre justerare
Viktor Fredholm
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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

P.R.I.T. 

Jennifer "Pixie" Hallberg

0762272676

Jennifer.l.hallberg@gmail.com

P.R.I.T. skulle vilja äska för två bord till grupprummet, eftersom att 2 av dom just nu är 
trasiga eller tillfälligt lagade på ett ganska shitty sätt som går sönder igen hela tiden. Vi vill 
köpa likadana som redan finns där, eftersom att dom verkar ha hållt bra (Källa: LP). Vi har 
inte budgeterat för att ersätta borden, då vi inte visste att dom var sönder, och därför äskar vi 
för borden istället för att det ska gå på vår rustbudget. Dessa borden utgår snart, så vi skulle 
vilja köpa dom så snart som möjligt! 

Tack för snabbt svar och gokännande plz :)) 
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

https://www.ikea.com/se/sv/p/skarsta-trotten-skrivbord-sitt-sta-vit-s89477961/ 2800kr/st

(IKEA Skarsta / Trotten skrivbord) x 2 5600kr

5600

Göteborg 12/5

??

Jennifer Hallberg
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