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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Kassör: Albert Lund
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Albert Lund
Jacob Thorselius Pedersen

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Sektionsmöte
● Möte med NollKIT och P.R.I.T.
● UOR-möte
● PL-möte
● Utskott

Den kommande veckan:
● Sektionsmöte
● Jubileumsmiddag

Diskussioner:
● “HLR-utbildning”

- Bakgrund:
- Kåren anordnar en HLR-utbildning 23 maj och strax innan mottagningen

för arrangörer.
- Ska vi skicka vidare? Till vem?

- Beslut: Vi skickar vidare till fkit
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● “Sprida resultat av sektionsmötesutvärdering”
- Bakgrund:

- Vi har fått en förfrågan av att dela med sig av sektionsmötesutvärdering,
med syftet att hitta potentiella förbättringsförslag för mötet.

- Är det något vi vill göra?
- Diskussion:

- Kanske kan skicka rådatan bara så blir det mindre arbete för oss?
- Länka till excel och ta bort tider
- Kanske kan identifiera individer ändå?

- Folk hade mycket idéer
- Många förslag och diskussion
- Förtidsröstning?
- Förtidsdiskussion?

- Beslut: Vi kollar vidare på det

● “Städ i The Cloud”
- Bakgrund:

- Cloudlords har lyft att det inte städats ordentligt i The Cloud, och önskar
stöd i att lösa det.

- Vad vill vi göra med det?
- Diskussion:

- Borde inte cloudlords städa lite?
- De ska inte vara städslavar och kanske inte är den sortens

städning
- Niklas Broberg har kollat på det tidigare och fått hinder uppifrån

- Beslut: Vi skriver till UOR och kollar vidare på det

● “Kaffemaskinsäskning”
- Bakgrund:

- Vi fick en äskning om en kaffemaskin till the Cloud som vi nekade och nu
vill äskaren lyfta samma äskning igen.

- Vill vi ändra vårt beslut?
- Diskussion:

- Vi nekade den förra gången
- Dock hade vi inte koll på cloudlords förra gången
- Inget har ändrats mer än det
- De ville inte byta med Hubbens

- Den nya kaffemaskinsgruppen är ansvariga för the Cloud
- Röstning

- Godkänna
- 4

- Neka
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- 0
- Vad gör vi med den gamla?

- Skulle kunna göra Cloudlords ansvariga att göra rent och donera
- Kanske höra med P.R.I.T. innan ifall de tycker att den ska

flyttas till Hubben
- Beslut: Vi godkänner äskningen med kravet att de ska höra med P.R.I.T. ifall

de vill ha den och om de inte vill det så ska den göras rent och doneras.

● “Omförordnande Jörgen Blennow”
- Bakgrund:

- Kåren vill ha ett utlåtande om Jörgen Blennows omförordnande.
- Vad är våra åsikter i frågan?

- Diskussion:
- Har hört att han tänker mycket på studentperspektivet
- Enda kontakten vi har haft med honom är omförordnandet av Niklas och

det har tagit typ ett år för lång tid
- Lyssnade verkligen på oss under processen verkade det som
- Inte säkert att det blir bättre ifall det byts

- Förra styrIT tyckte att han särbehandlade sektioner under corona
- Var snällare mot E
- IT gjorde bra men han sa hela tiden att E var mycket bättre, trots

att de trängde sig
- Beslut: Vi skriver ihop en text med våra tankar och skickar till kåren

● “Kåren söker studentrepresentanter”
- Bakgrund:

- Kåren söker studentrepresentanter för anställningskommittéen och
utbildningsområdet, och önskar att vi PRar det mot våra studenter. Det
finns en text på svenska.

- Vill vi skicka vidare? Var/hur?
- Diskussion:

- Vi lägger upp i på chalmers.it
- Finns en färdig text, bara att skapa ett litet intro

- 5e juni deadline
- Beslut: Vi lägger upp på chalmers.it

● “Kåren i West Pride 18/6”
- Bakgrund:

- Kåren ska gå i west pride, och önskar att vi sprider det till våra
medlemmar, framförallt overaller.

- Vill vi skicka vidare? Var/hur?
- Beslut: Vi skickar ut facebooklänken i #fkit
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● “Ability to Act - Våldspreventionsutbildning”
- Bakgrund:

- 9/8 håller kåren en utbildning för folk som arrangerar. Sektionen har 5
platser, anmälan stänger 24/5 och det föreslår att vi fördelar platserna till
arrangörer och 1 i styrelsen.

- Vilka vill vi fråga?
- Diskussion:

- Anmälan stänger på tisdag
- styrIT, ovkit, FanbärerIT

- De har SUS

● “Per capsulam: Utökad FlashIT subventionering”
- Bakgrund:

- FlashIT frågade oss under milkshake puben ifall de kunde gå över budget
med ytterligare 315 kr. En majoritet av oss var där och godkände det i
stunden. Kan vi fastställa det beslutet?

- Beslut: Vi godkänner

● “Hur man stänger Hubben under studiedagar”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. stänger Hubben innan 17 på studiedagar när de ska ha Pub. Rätt
standard på pubrundor, men annars är det lite mer shady. Borde vi
dokumentera det här på nåt fint sätt?

-
- Lokalpolicyn säger: “Alla medlemmar av sektionen har alltid tillträde till

Hubben såvida ej serveringstillstånd
- gäller eller om arrangör i lokalen satt upp särskilda regler som godkänts

av styrIT.”
- Enligt disp. avtalet ska lokaler som “tjänar som lunchrum” “i normalfallet”

vara tillgängliga 07:45-15:15 på studiedagar.
- Diskussion:

- Hur ska de här användas?
- KIT-driven?
- Är nog bästa att lokalpolicyn?

- Enkelt att peka på
- Kanske inte passar in

- När är det “normalfall”?
- Kan tolka att vilket arr som helst inte är normalfall
- Antagligen när det inte är serveringstillstånd
- Dispavtalet är oklart

- Varför vill vi ha de här reglerna?
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- Det är bara när P.R.I.T. har serveringstillstånd/pub
- Varför skriver vi inte bara det?

- Töntig formalia att de ska fråga styrIT varje LP och
vi alltid säger ja

- Kanske vill kunna öppna upp för andra
arrangemang

- Vid vilken tid måste de stänga då?
- De måste inte öppna 17 men de blir nog sura ifall vi

tvingar dem att inte öppna då
- Lite konstigt med stående undantag
- Sparar massa tid på möten

- Borde boka in ett möte med P.R.I.T. om det
- Beslut: Vi bokar in ett möte med PR.I.T.

Äskningar:
● “Kaffemaskin”(se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- Ingen gillar en kaffemaskinen som finns där nu

Mötet avslutas 20:07

_______________________
Förste justerare

Albert Lund

_______________________
Andre justerare

Jacob Thorselius Pedersen
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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

Linnea tant Johansson

Linnea

0722002299

LINNEA@HELLEBO.COM

Bakgrund: Det finns en kaffemaskin i The Cloud. Det är en maskin som ingen annan. 
Antingen så gör man kaffe åt hela korridoren när det bara är en själv som vill ha, eller så gör 
man blaskigt kaffe i en behållare som är till för te. Oavsett så blir det varken gott eller bra. 

ersonligen har jag under mina år på Chalmers druckit Hubben-kaffet dagligen, men jag har 
köpt kaffe i princip varje dag jag är på Lindholmen (det kanske säger nåt om kaffet här tänker 
jag).

Med ovan som bakgrund vill jag använda budgeten som är till för att förbättra för cloud till att 
förbättra cloud. Denna finns på Elgiganten Nordstan så jag kan bokstavligt köpa den på 
lunch: 
https://www.elgiganten.se/product/hem-och-hushall/kaffemaskin-och-espresso/kaffebryggare/
350819/moccamaster-manual-kaffebryggare-53703-svart
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

MoccaMaster 2500

kaffemått 150

2650

gbg 19/11-2021
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