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Tid och datum: 18:00 2022-06-09

Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
- styrIT’22

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

David Möller
Albert Lund

Mötet öppnas 18:14

Vad har hänt sedan förra mötet?
● En dag med styrIT
● Möte med P.R.I.T.
● Överlämning

Den kommande veckan:
● Sommar

Diskussioner:
● “NollKIT Utökad Phaddergruppsläppsäskning”

- Bakgrund:
- NollKIT gick över sin äskning för phaddergruppsläppet och vill ha mer

pengar. Den var ursprunglien på 2003,4kr
- Godkänner vi den nya äskning på 2555,31 kr?

- Diskussion:
- Varför hade de en sån specifik summa om den inte var rätt?

- Hade tydligen inte räknat med moms
- Vi godkänner enhetligt

- Beslut: Godkänd
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● “Utökad Hopp-äskning”
- Bakgrund:

- Vissa glömde strumpor när de skulle hoppa, och behövde hyra.
Ursprungliga äskningen var på 5435kr.

- Godkänner vi 175 kr extra?
- Diskussion:

- Ja
- Beslut: Godkänd

● “EqualIT Pride-parad äskning”
- Bakgrund:

- EqualIT vill arrangera ansiktsmålning och fikamys innan prideparaden,
och äskar 1000 kr för fika och ansiktsmålning.

- Diskussion:
- Varför tar de inte det på budgeten?

- Är nästa EqualIT som äskar och de har inte satt sin budget så det
är inte svårt att fixa

- Blir tydligare för sektionen ifall kostnaden går på budgeten
- Beslut: Vi nekar den nu men kollar om de inte kan ta det på budgeten

istället

● “Nödutgången låser sig inte”
- Bakgrund:

- Nödutgången bredvid baren låser sig inte när den har öppnats med
nödhandtaget. Man kan då komma in utifrån, och då plomben har gått
kan man inte veta om någon skulle gå in den vägen.

- Dessutom har Cubsec inte dykt upp senaste halvåret när larmet gått.
- Diskussion:

- Dörren går att låsas manuellt inifrån så kanske inte är ett så stort problem
egentligen

- Problem att man kan ta sig in utifrån
- Kanske kan fråga Erik Eliasson ifall det är ett problem
- Eller kolla på nästa OSA-rond

- Kan prata med Erik Eliasson om att Cubesec inte kommer
- Beslut: Vi skriver till Erik Eliasson

● “P.R.I.T. Rustinköp”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. vill ha ett gäng större inköp inför rustveckan:
- Soffa studierummet: 25 000 kr
- Bord cetac: 2st á 3 000 kr, 6 000 kr
- Kyl/frys kombo: 15.000 kr
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- Grupprumsstolar: 12st á 3 000 kr, 36 000 kr
- Sofftvätt av storhubben-sofforna: 5 000 kr
- Ångdammsugare: 3000 kr

- Av dessa vill de äska 17 000 kr för soffan till studierummet, då den
beräknas bli dyrare än budget.

- Diskussion:
- Soffa studierum

- Den som finns är väldigt trasig
- Bra kravspec

- Saknas motivering dock
- Är mycket pengar men gillar tanken med arbetssoffa
- Varför en soffa och inte fler stolar?

- Kul med variation
- Kostar samma ändå

- Gissar att det är ungefär samma storlek som den som står där
- Vi godkänner

- Bord cetac
- Najs att få bättre pluggställning
- Hade varit bra att ha en plan för de gamla borden
- Dubbelkolla innan att borden kan sänkas så lågt utan att höja

soffan orimligt högt
- Vi godkänner

- Kyl/frys
- Vad är efterfrågan för en ismaskin till?

- Är det för arr, fest eller bara is till vardags?
- Tror effektiviteten går i golvet när man har en ismaskin
- Hur ser det ut med säkringen? Klarar säkringen den nya frysen,

speciellt med tanke på den låga effektiviteten med ismaskinen?
- Finns tydligen oklarheter kring proppskåpet
- Väldigt jobbigt ifall den köps in och det inte fungerar

- Vi avvaktar för nu
- Grupprumsstolar

- Många av stolarna är väldigt trasiga
- Några är stolarna är bra skick dock

- Mycket pengar, men många stolar
- Bra att spara stolar som inte är alltför slitna
- Bra att de har kollat på begagnat

- Varför ska bara grupprummet ha stolar?
- Kul med variation, men kostar mycket pengar

- Vi godkänner
- Sofftvätt

- Gränsen på 1 500 kr gäller bara inventarier
- Ångdammsugare
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- Najs grej så håller sofforna längre och är fräscha
- Går kanske att dammsuga gardiner också
- Hur står är en sån här maskin? Jobbigt med förvaring
- Enligt Elgiganten ska man inte använda ångdammsugare till soffor

:(
- De verkar lite osäkra på namnet men de vill ju ha en som ska

användas till soffor
- Kanske kan fråga Eliasson ifall det är ett problem
- Vi godkänner med lite tankar

- Kolla att den som köps går att använda på soffor
- Kolla på förvaring innan

- Äskning
- Lite emot att äska för grejer som bara undgår budgeten

- I praktiken så spelar det ingen roll varifrån pengarna
kommer

- Vi pratar med P.R.I.T.
- Saker att prata med P.R.I.T. om

- Kyl/frys, se ovan
- Äskning

- Äskningen är bara för studierumssoffan?
- Nya soffor till Hubben

- Beslut: Vi godkänner några av dem. De vi har avvaktat med för vi en
diskussion med P.R.I.T. om.

● “P.R.I.T. ytterligare rustinköp”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. tror att förändringar kan ske i planen för inköp, och att nya grejer
kan dyka upp. De önskar att vi är redo för detta och kan ta beslut snabbt
för att få så mycket som möjligt gjort under veckan.

- De föreslår att vi utser en kontaktperson som försöker vara tillgänglig och
svarar på frågor, samt att den personen ges mandat att godkänna beslut
om större inköp.

- Vill vi utse en sådan person? Annat förslag?
- Diskussion:

- Tobias kan vara tillgänglig
- Han frågar resten av styrIT om det är mycket pengar eller om han

inte är säker
- Beslut: Vi ger Tobias mandat att godkänna kostnader för P.R.I.T. under

rustveckan

Äskningar:
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● “NollKIT Utökad Phaddergruppsläppsäskning”
- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- De glömde räkna med momsen

● “Utökad Hopp-äskning”
- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- Några glömde ta med sig strumpor

● “EqualIT Pride-parad”(se bilaga)
- Beslut: Nekad
- Motivering/Diskussion

- Vi pratar med EqualIT om de inte kan ta det på budgeten istället

Mötet avslutas 20:07

_______________________
Förste justerare

David Möller

_______________________
Andre justerare

Albert Lund
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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

EqualIT

Jennifer Hallberg

0762272676

Jennifer.l.hallberg@gmail.com

EqualIT vill arrangera lite ansiktsmålning och fikamys innan vi går i pride paraden med resten 
av chalmers. Vi hade velat köpa in lite färger för det, tops,bomullsrondeller och sånt vi kan 
behöva för att måla på folk, lite miniflaggor att ge bort, lite glitter och annat skoj 
regnbågsrelaterat. 
Tanken är att det vi köper ska gå åt, det kommer alltså inte ingå i våra inventerier sen. 
Vi tycker att det är viktigt att sektionen visar att vi är inkluderande och stöttar vad pride står 
för. Vi vill gärna göra något lite roligare än att bara ses och gå i tåget tillsammans, och tyckte 
ansiktsmålning var en kul ide! 
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Ansiktsmålning, hygienartiklar, miniflaggor, glitter, regnbågsgrejer 800

Fika till dom som ska gå i tåget med oss 200

1000

Doc ID: 0458d15727f6207d8e1d810845b169d4480db2c3



Kravspecifikation och motivering för möbler

Soffa studierummet

● Specifikationerna som valts för soffan i studierummet är enligt följande:
● Sitthöjd ska vara lägst 45 cm vid sittande tillstånd. Detta eftersom soffan primärt ska

brukas som en arbets soffa och därmed ha minst samma sitthöjd som en vanlig stol
● Soffan ska vara en hörnsoffa med en bredd av högst 300 cm längst väggen som dörren

finns på och högst 250 cm längst kortsidan av rummet.
● Soffans djup ska hållas så likt en standard studierumsstol som möjligt. Detta då allt för

djupa soffor inte erbjuder ryggstöd i sittande arbetsställning.
● Pris ska ej överskridda 25 000 kr. Arbets- och restaurangsoffor är väsentligt dyrare än

mer alldagliga soffor. Att storleken av soffan dessutom är större än vanligt resulterar
också i ett högre pris.

● Klädsel ska med fördel vara avtagbar alternativt särskilt lättrengörlig (Se material av
nuvarnde studierumssoffa som går att torka av) då detta möjliggör mer grundlig
rengöring och en längre livslängd av möbeln vilket även förhåller sig bättre till vår
miljöpolicy.

● Begagnade alternativ kommer att diskuteras och undersökas, men då det är betydande
mer ovanligt med begagnade arbets- och restaurangsoffor är detta snarare ett önskemål
för att hålla ner priset än ett krav.

CETAC bord
● Helst höj/sänkbara, men vi kommer höja soffan annars
● Helst ihopfällbara så att man kan få större yta så det går lättare att arra saker där inne

(mer alternativ att boka, hubben är ofta full)
● Stabila/hållbara, ska inte gå sönder direkt
● Vi tänker köpa 2 bord
● Maxpris 3000 kr st så 6000 kr totalt.

Kyl/frys
● Vill ha en kyl/frys kombo, antingen kyl och frys i samma eller en kyl och en frys.
● Gärna med ismaskin funktionalitet. Har efterfrågats av folk i hubben och skulle generellt

vara nice.
● Vi köper en som får plats i köket (eventuellt tankar på ommöblering om det skulle

behövas)
● Den gamla kyl/frysen är ganska unreliable, frysdelen har vid flertalet tillfällen slutat

fungera
● Frysutrymmet är dessutom ganska litet, tror mer frysutrymme skulle uppskattas av alla
● Vi siktar på att hitta en kyl/frys under 15000 kr
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Grupprumsstolar
● 12 st totalt, men möjligt att det blir färre typ 8-9, har inte kollat noggrant på alla stolar

men vissa borde gå att spara
● Vi vill byta ut stolarna eftersom att de som finns i grupprummet är ganska sletna. T.ex

materialet på vissa har börjat lossna. Många har bett oss att kolla på att byta ut stolarna,
tror det skulle uppskattas väldigt mycket om det blev nya stolar till höst.

● 3000 kr per stol, totalt 36000 kr (kanske blir lite dyrare stolar om vi kommer fram till att vi
vill behålla några av stolarna som redan finns)

● Tänker typ 3 olika modeller, 4 av varje. så det blir någolunda enhetligt. Men ändå någon
form av variation så folk som gillar olika stolar blir glada:) Tänk typ med nackstöd/utan
nackstöd.

● Vill ha ganska bra stolar, så hubbenfolker inte får så mycket ryggproblem.
● Sköna, ergonomiska, inte trasiga, låsbara hjul kan vara bra att ha så man inte glider runt.
● Tänker IKEA kontorsstolar är lättast att köpa, men kan tänka mig andra ställen också.

Problemet är att bra kontorsstolar generellt sätt är ganska dyra(typ mer än 3000 kr)
● Begagnade alternativ har funderat på men till och med vissa begagnade alternativ går

över budget, typ skulle va najs med kinnarpsstolar men de kostar runt 4500 kr
begagnade.

Övriga större inköp

Sofftvätt
ca 5000 kr (Vi köper tjänsten av möbeltvätt företag, så de får komma hit och tvätta sofforna)
Motivering:
Tror alla i Hubben någon gång påpekat hur onajs hubbensofforna(de blåa i storhubben) ser ut.
De har inte tvättats sen P.R.I.T. 20 gjorde det, skulle vara väldigt trevligt om sofforna fräschades
upp innan mottagningen.

Ångdammsugare? För att tvätta soffor
Skulle kosta som mest 3000 kr men antagligen närmare 2000 kr.
Motivering:
Nu när vi har en till tygsoffa i CETAC kan det vara bra att kunna rengöra dem också ifall mindre
olyckor så som spillt kaffe händer. Det blir inte lika rent som en professionell sofftvätt men det är
någonting i alla fall och skulle göra så att sofforna hålls fräschare tills nästa sofftvätt.

Äskning
Om det går så vill vi äska 17000 kr till studierumssoffan. Detta skulle möjligtvis inte täcka hela
priset så jag undar om det går att göra så här: t.ex om soffan kostar 25000 kr så får vi 17000 kr
av er och resten tas från vår budget.

Motivation:
Vi har antagligen budgeterat för lite för studierum soffan(15000 kr vs 25000 kr). Vi tänkte att det
skulle köpas in en vanlig soffa när budgeten sattes. Men efter intern diskussion har vi kommit
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fram till att en “restaurangsoffa” skulle vara mycket mer passande. Primärt pga anledningar som
nämdes ovan under “soffa studierummet”. Vi antar att en “restaurangsoffa” antagligen är dyrare
än en vanlig soffa men det måste ju inte vara så, vi kanske hittar någon nice deal, men tänker
att det är bättre att varna nu om att det nog blir dyrare. Sen motivation för att köpa en ny
studierum soffa är att den som finns nu är väldigt väldigt sliten, soffklädseln håller på att gå av
och i vissa delar har till och med skummet under gått bort.

Övrigt angående budget
Har skrivit till Tabbe att Hubbensoffor blir dyrare än budgeterat pga

1. Vi beställde tre soffor istället för två(upptäckte att en tredje också hade vackligt ryggstöd)
2. Kinnarps har höjt priserna sen de gamla hubben sofforna köptes in(de höjde också

priserna mellan februari och nu 🙃
3. Kinnarps har levereranskostnad på ca 2000 kr(min miss, borde ha frågat men tänkte inte

på det då)

Hubbensoffor går ca 16000 kr över budget
(22000 vs 38000)

De planerade inköpen till rustveckan går över budget med ca 10000 kr
● Studierum soffan estimeras vara dyrare än budget(men inte helt säkert)

Om vår äskning går igenom så täcker det de extra kostnaderna för hubbensoffor.

Övrigt angående rustveckan
Vi vill starkt uppmana att ni utser en person som kan vara vår kontaktperson under rustveckan.
Planer kan ändras snabbt(förra rustdagen fick vi köpa en lite annorlunda soffa än den planerade
pga de fanns inte på lager). Om möjligt vill vi att denna person har mandat för styrIT att göra
beslut om större inköp (vi vill bara ha snabb svarstid så om ni kan lösa det på annat sätt går det
också bra)

//P.R.I.T. genom Yoggi
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