
Mötesprotokoll styrIT 21/22
Tid och datum: 18:00 2022-06-01

Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

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

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Jacob Thorselius Pedersen

Justerare

Viktor Fredholm
Albert Lund

Mötet öppnas 18:08

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med P.R.I.T.
● DatE-IT styrelsemöte

Den kommande veckan:
● En dag med styrIT för nyinvalda
● Social överlämning med våra efterträdare

Diskussioner:
● Städ efter sektionsmötet

- Bakgrund:
- Vi fick ett mail från P.R.I.T. om att det inte var städat utanför frum efter

efterhäng från sektionsmötet.
- Diskussion:

- Dåligt att vi inte skickade bilder till dem.
- Dock inte vi som stökade ner.

- Beslut: Vi skriver ett svar och ber om ursäkt

● Möte med P.R.I.T. om större inköp
- Bakgrund:
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- Inför rustveckan vill P.R.I.T. se till att de kan göra större inköp utan massa
administration och tid för dem och oss.

- De föreslår ett möte om de planerade inköpen, och att någon av oss har
mandat att godkänna förändringar som sker under rustveckan.

- Diskussion:
- Bra med ett möte för att planera inköpen.
- Borde göra rätt så generella godkännanden så att de kan byta modell etc.
- Vi kör på ett möte :)

- Beslut: Vi bokar in ett möte

● Kaffemaskin
- Bakgrund:

- Kaffegruppen har skickat en offert för en kaffemaskin, och är redo att gå
vidare med kontrakt.

- Har vi informationen vi behöver för att godkänna?
- Diskussion:

- När ska den köpas in?
- Känns lite ovärt att införskaffa den precis innan sommaren
- Vi anser att det borde köpas in efter sommaren

- Vi borde få se kontraktet också
- Hur ska det fungera med kaffet? Vem köper?
- Hur mycket kostar detta i relation till hur mycket vi spenderar idag?
- Hade kunnat ha ett avslappnat möte på tumanhand för att spika

detaljerna.
- Beslut: Vi bokar in ett möte med Kaffeansvariga, P.R.I.T. och nån styrIT från

nästa år

● FlashIT köp av drönare och kamera
- Bakgrund:

- FlashIT önskar köpa en drönare med tillbehör(Mavic Air 2, 8900kr) och en
kamera med adapter(Canon EOS R, 18.300kr). Det godkändes i
budgeten på sektionsmötet men behöver vårt godkände för att det är en
stor utgift.

- Diskussion:
- Bra bakgrundsinformation!

- Beslut: Vi godkänner inköpen

Mötet avslutas 19:12

_______________________
Förste justerare
Viktor Fredholm

_______________________
Andre justerare

Albert Lund
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Drönare
drönare jämförelse

Regler för drönare - Luftfartsverket

Beskrivning
Vi tycker att drönare hade varit väldigt häftigt. Det skulle låta FlashIT hjälpa andra
kommittéer att filma episka videoklipp inför exempelvis mottagningen. Skulle även
vara kul att se vissa arrangemang från andra vinklar.

I stort sett alla bra drönare på marknaden är gjorda av DJI. De har många modeller i
olika prisklasser. Vi har tänkt att köpa Mavic Air 2 med extra batteri och delar, som
kostar 8 900 kr. Den här drönaren väger 570 g, vilket inte inte är den minsta klassen
(mindre än 499 g). Det gör att den går att flyga i lite blåsigare förhållanden, små
drönare klarar inte av särskilt mycket vind. Den filmar i 4K/60fps, vilket de flesta
moderna drönare gör.

Lagar & regler
När det kommer till regler behöver alla som ska flyga göra en kort digital utbildning
som kostar några hundra kronor. Efter detta får man flyga. Göteborgs stad (och
därmed campus) ligger i närheten av en flygplats och därför gäller striktare regler
för att flyga. Om man flyger på högre än 50 m höjd behöver man kontakta
flygtrafikledningen innan.

Kontrollzon (CTR)
Flygning i kontrollzon SÄVE CTR mindre än 5 km från flygplatsens banor får bara ske efter
särskilt tillstånd av flygtrafikledningen. På höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5
km från flygplatsens banor krävs inget särskilt tillstånd för drönare med vikt upp till 7 kg och
hastighet under 90 km/h.
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Kamera
kameror jämförelse

Beskrivning
När FlashIT fotar är vi ofta två personer, vilket brukar lämpa sig bra både för
arrangemang och kommitté fotografering. För att FlashITs medlemmar inte ska
behöva äga egna kameror för att utföra sin verksamhet effektivt vill vi köpa in en
andra kamera till FlashIT.

Vi tänker köpa en Canon EOS R, som kostar kring 17 000 kr. Den är inte direkt
kompatibel med de befintliga objektiven, utan behöver också en adapter på 13 000
kr. Kameran är mirrorless vilket gör att den är lättare och mindre, vilket gör den mer
lämpad för gimbal. Det lär behövas för den har inte inbyggd stabilisering. Kameran
tar mycket bra stillbilder men är även bra på att filma, och kan spela in video i
4K/60fps.

Kompatibilitet
FlashIT har redan en Canon kamera med ett antal objektiv till (2 stycken?). Därför
lämpar sig det bäst med en kamera av samma slag, för att kunna använda de
objektiven som redan finns. Även blir det enklare att använda och byta mellan
kameror som har liknande knappar och inställningar.

Filma
FlashITs Canon EOS 5D mk II tar episka stillbilder, men är lite bristande när det
kommer till att filma. Den har svårt att fokusera, har ingen stabilisering, och är för
tung för att sätta på en gimbal. Eftersom det ofta spelas in en del videoklipp under
mottagningen tycker vi det kan vara lämpligt med en kamera som är bättre på att
filma.
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