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Närvarande

styrIT
● Ordförande: Jacob Bengtsson
● Vice ordförande: Anton Ekström
● SAMO: Stina Hansson
● Sekreterare: Hanna Adenholm
● ITA: Rasmus Rosengren

Mötets ordförande

Jacob Bengtsson

Mötets sekreterare

Hanna Adenholm

Justerare

Anton Ekström
Rasmus Rosengren

Mötet öppnas 19:13

Den kommande veckan:
● E-styrets kräftskiva (inte nästa vecka men det händer)

Diskussioner:
● “P.R.I.T. soffa”

- Bakgrund:
- P.R.I.T. fick godkänt att köpa en soffa för 25 000 kr av gamla styrIT. De

har nu hittat en soffa som är lite dyrare än de tänkt. De önskar en
maxgräns för 33 000 kr istället.

- Diskussion:
- Svårt att bestämma när kassör inte är med

- Har redan fått godkänt för att köpa in soffan för 25 000
- Ca 4000 kr dyrare med denna soffan

- Sektionen har mycket pengar
- Kan vara en bra investering att skaffa en bra soffa som

håller länge
- Soffan behövs bytas ut oavsett
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- Gamla Styrit har redan kollat på det och vi litar på att PRIT gjort en bra
research

- Varför soffa?
- Får plats mer i soffa än t.ex. Stolar
- Trevligt med soffa

- Vi röstar och kollar av med kassör att det funkar
- Alla för

- Beslut: Vi godkänner maxgränsen på 33 000 kr för soffan

● “Bestämma dag för möte med MRCIT”
- Bakgrund:

- MRCIT sa okej till möte v.30 men vi behöver bestämma dag och tid och
skicka till dem, kanske diskutera lite mer konkret vad vi vill ta upp med
dem då.

- Diskussion:
- Tanken var kanske att det inte skulle vara så konkret och mer att vi ska

lära känna varandra och se lite vad vi har för förväntningar på varandra
- Finns en low-effort dagordning skriven

- Beslut: Vi fixar en doodle

Mötet avslutas 20:02

_______________________
Förste justerare
Anton Ekström

_______________________
Andre justerare

Rasmus Rosengren

Doc ID: c58d15050b20d8e212817b53d77c1b387a1975e2



Verifieringslogg


TITEL


FILNAMN


DOKUMENT-ID


DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG


status


2022-07-12

2022-07-12.pdf

c58d15050b20d8e212817b53d77c1b387a1975e2

MM / DD / YYYY

Underskriven

07 / 21 / 2022

19:40:40 UTC

Skickat för underskrift till Anton Ekström

(antoneks@chalmers.it) and Rasmus Rosengren

(hellosign@rsrp.se) från adenholm@chalmers.it

IP: 192.165.0.86

07 / 21 / 2022

19:58:09 UTC

Visats av Rasmus Rosengren (hellosign@rsrp.se)

IP: 185.213.154.238

07 / 21 / 2022

19:58:35 UTC

Underskrivet av Rasmus Rosengren (hellosign@rsrp.se)

IP: 185.213.154.238

07 / 23 / 2022

16:32:41 UTC

Visats av Anton Ekström (antoneks@chalmers.it)

IP: 62.63.233.41

07 / 23 / 2022

16:34:52 UTC

Underskrivet av Anton Ekström (antoneks@chalmers.it)

IP: 62.63.233.41

Dokumentet är klart.07 / 23 / 2022

16:34:52 UTC


		2022-07-23T16:35:00+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing




