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

Närvarande

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

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Josefine Nord
Albert Lund

Mötet öppnas 18:05

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Asplunch
● GCC-möte
● Sektionsmöteskallelse
● PL-möte
● SEF
● Möte med MRCIT

Den kommande veckan:
● Asplunch
● Studentrösten
● DatE-IT styrelsemöte
● Dokument till sektionsmötet
● Motionssvar
● TKITE OSA
● FuM

Diskussioner:
● “Äskning phadderarrangemang”

- Bakgrund:
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- NollKIT önskar äska 2003,4 kr för phadderinfokväll. Förra veckan frågade
vi oss varför de inte använder budgetposten för phadderarrangemang,
och vi har nu fått svaret att de är planerade att användas för ett
arrangemang närmre mottagningen.

- Diskussion:
- Lite konstigt att äska innan budgetposten är slut
- Många som är med på mottagningen som inte är med på andra

arrangemang
- Vi godkänner enhetligt

- Beslut: Godkänd

● “Inköp av kyl/frys”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. önskar köp in en kyl/frys kombo, och behöver vårt godkännande
då det är en stor utgift.

- Det är rea fram till söndag så de önskar ett snabbt svar.
- Godkänner vi kostnaden på 9995kr?

- Diskussion:
- Har det kollat på hur mycket den drar?

- Den säkringen är väldigt överbelastad i dagsläget så det är inte
bra om den drar mer än den gamla

- Är tanken att den ska byta ut en eller båda av kylarna?
- Den som är förslagen är väldigt bred
- Får det plats om det är tänkt att den byter ut en av dom? Blir det

inte väldigt lite kylutrymme om den byter ut bägge?
- Varför isdispenser? Vilka för- och nackdelar ger det?

- Blir mindre effektiv
- Is är najs

- När bytte de senast?
- De fanns där innan hösten 17

- Värt att vänta efter rean om beslutet blir mer genomtänkt
- Röstning

- Godkänna
- 0

- Neka
- 4

- Frågor vi vill ha svar på
- Behövs en isdispenser?
- Får den plats?
- Kommer den döda säkringen?

- Beslut: Vi nekar inköpet
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● “Stäng Hubben inför pub”
- Bakgrund:

- P.R.I.T. har pub på fredag 17.01 och önskar stänga Hubben 13.00 för att
preppa inför den. Cetac och studierummet planeras vara tillgängligt till
senare

- Diskussion:
- Vi pratade på slack om det och godkände

- Vi har skrivit till dem och sagt det
- Det har inte PRats till sektionen och vi fick väldigt kort framförhållning

- Har vi varit lite för snälla kring stängning av Hubben? Borde bara
säga nej ifall vi tycker det

- Borde vi ha några förhållningsregler i framtiden?
- Måste de verkligen öppna vid 17?
- Dep avtalet säger att det ska vara tillgängligt till 15
- Kommer inte spela någon roll till denna pubben så måste inte göra

det megastress
- Beslut: P.R.I.T. får stänga Hubben så länge studierummet är öppet till 15
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● “Revisorerna escape room - Ökade teambuilding kostnad”
- Bakgrund:

- Revisorerna önskar gå på escape room som teambuilding, vilket skulle
kosta 225kr/person.

- Godkänner vi detta?
- Diskussion:

- De har 1927 kr kvar. Cirka 500 kr var
- Vi har godkänt liknande innan
- Röstning

- Godkänner
- 5

- Neka
- 0

- Beslut: Vi godkänner revisorernas utökade profileringskostnader till 225
kr/person

● “Äskning dryckesbiljetter jubileumsmiddag”
- Bakgrund:

- Jubileumsmiddagsgruppen önskar äska för dryckesbiljetter till alla
studenter:

- Diskussion:
- Bara studenter, inga alumner

- Får studenterna att stanna kvar och mingla med alumner
- Känns lite fel att köpa alkohol till folk

- Finns många andra arrangemang där alkohol subventioneras
- 4 enheter under kvällen är ganska mycket för vissa
- Skulle kunna sätta kravet att det bara är alkoholfria biljetter

- Pedagogiskapriset ligger på samma mängd subventionering som
jubileumsmiddagen ligger på just nu

- Röstning
- Godkänna

- 5
- Neka

- 0
- Beslut: Godkänd

● “Proposition - Välja in talman på ettårsmandat”
- Bakgrund:

- Jacob har skrivit ihop ett förslag på en proposition om att välja in talman
på ettårsmandat i LP2 istället för halvårsmandat.

- Någon feedback på motionen?
Står vi bakom den?
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- Diskussion:
- Den ser bra ut

- Beslut: Vi står bakom

● “Zoom på sektionsmötet”
- Bakgrund:

- Kommer vi erbjuda distansnärvaro på sektionsmötet? Presentation under
inval?

- Diskussion:
- Extra jobb för oss
- Vi gör som förra mötet

- De kan presentera sig under mötet, utan rösträtt, men inte vara
med under hela mötet

- Vi “tar inte hand” om dem så mycket
- Vi uppmuntrar dock att de är med på plats

- Beslut: Vi gör som förra mötet

● “Lokalvård i The Cloud”
- Bakgrund:

- Cloudlords har klagat på att det städas dåligt i The Cloud. Gurgy svarade
och sa att de hade pratat med Broberg om att få dit lokalvården som sa
att det var fanns hinder uppifrån som han försökte jobba runt.

- Hur jobbar vi vidare med det?
- Diskussion:

- Oklart vilken typ av städning som saknas
- Är det sopa och torka golv och tömma sopor eller är det hålla rent

i diskställ och runt kaffemaskinen?
- Har hört att lokalvården städar som vanligt där

- Beslut: Vi kollar vidare på det

● “FlashIT profilering - motion och ansökan”
- Bakgrund:

- Vi halvnekade deras utökadeprofileringsansökan och har fått nytt mejl
- Diskussion:

- Tankar
- Det är bättre motivering än tidigare, men om FlashIT varför inte

alla andra
- De har andra användningsområden än många andra

kommittéer
- Varför ha arbetsbyxor om de inte får bli smutsiga?
- Bara en gasque om året där de inte får ha byxorna på sig
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- Miljömässigt är det inte så bra att ha en massa kläder som bara
används i ett år

- Kanske borde vänta till motionen på sektionsmötet
- Om sektionsmötet godkänner det, då borde inte vi neka

det
- Om sektionsmötet nekar det, då borde inte vi godkänna

- Vi svarar att vi nekar nu, mer utförligt svar kommer i motionssvaret
- Motionen

- Alla behöver inte så mycket kläder som de vill ha
- De har två stora plagg redan

- Vad gör andra kommittéer på dagar det är varmt?
- Varför ska ovkit ha så mycket?

- Om vi tycker att de inte borde ha så mycket borde
vi driva den frågan

- Hållbarhet!
- Är med i verksamhetsplanen
- De används inte så länge

- Najs att ha arbetströja som man kan synas i och är svalare
- Svårt att missa folk med kamera dock

- Intressekoll
- För: 1
- Emot: 4

- Skulle också kunna ställa oss neutrala i frågan till sektionsmötet
- Inte så najs och kan skapa mer diskussion

- Förra året gjorde en undersökning om behov av profilering
- Skulle kunna referera till den

- Beslut: Vi nekar profileringsförfrågan och yrkar på att sektionsmötet bör
neka motionen

● “Motion - NollKIT vill ha HASen”
- Bakgrund:

- NollKIT vill ha HASen och flytta all inventarier där ifrån till deras skrubb i
frum

- Diskussion:
- Varför ska NollKIT ha den över alla andra
- Skriver utförligare i motionssvaret

- Beslut: Vi yrkar på nekning

Äskningar:
● “Phadderarrangemang”(se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

Doc ID: 3a03c996d06123a18f294f2ea8f44279fc52aab9



- Lite konstigt att äska innan budgetposten är slut
- Många som är med på mottagningen som inte är med på andra

arrangemang

● “Dryckesbiljetter jubileumsmiddag”(se bilaga)
- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- Får studenterna att stanna kvar och mingla med alumner

Mötet avslutas 20:36

_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
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

Jubileumsmiddagsgruppen

Carl 'Håll' Holmberg

0730919912

jubileumsmiddag@chalmers.it

Hej styrIT!

Vi skulle vilja äska för att köpa in dryckesbiljetter till eftersläppet på jubileumsmiddagen. Det 
skulle bli en biljett per student så att man kan ta något gratis från baren på eftersläppet. 
Notera att det finns både alkoholfria och alkoholhaltiga alternativ. Syftet med detta är att 
motivera studenter att stanna och hänga på eftersläppet, viljet bidrar till studentnytta genom att
 det blir bra stämmning och kontakt med alumner och studenter. Biljetter som inte används 
kommer betalas tillbaka.
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Dryckesbiljetter (102*85kr) 8670kr

8670kr
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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

NollKIT´22

Isak Wideskott

0725181521

kassor.nollkit@chalmers.it

Hej! 

Vi har två phadderarr planerade, en infokväll samt en teambuilding där alla phaddrar kommer 
att kunna dyka upp.  På båda dessa kan det bli upp emot 136 deltagare. Vi undrar då om vi 
skulle kunna äska för 2003,4 kr. Detta för att under infokvällen kunna bjuda på lite fika som 
saft och kakor medans Phaddrarna skriver på kontraktet. Samt att vi tänkte servera korv
(vegansk) med bröd under teambuildingen.  

Datum för dessa arr är
05/05-2022 (infokväll+phaddergruppsläpp)
12/05-2022(Phaddergruppsteambuilding)

Har ni några frågor, hör gärna av er!

//MVH NollKIT
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Fika för infokväll 500 kr

Mat:

Vegokorv FrystAnamma 840g  x17 1137,3 kr 

Korvbröd 14-packKorvbrödbagarn 378g x 15 277,5 kr

Blandat(ketchup, senap, rostadlök) 88.6 kr

2003,4

Göteborg 23-04-2022

Isak Wideskott
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