
Mötesprotokoll styrIT 21/22
Tid och datum: 18:00 2022-06-16

Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Viktor Fredholm

Justerare

Albert Lund
David Möller

Mötet öppnas 18:00

Vad har hänt sedan förra mötet?
● -

Den kommande veckan:
● Vi ska vara med på nya styrITs möte nästa vecka

Diskussioner:
● “Möte IT-sektionen och teknologbolagen”

- Bakgrund:
- Chalmers- rekrytering, teknologkonsulter och promotion
- De vill ha ett möte med oss innan, under eller efter mottagningen.

- Diskussion:
- Skicka det till ArmIT och nya styrIT?

- Ja!
- Ogillar att de skickar om möte utan att säga vad

- Vi rekommenderar barnen att fråga om agendan
- Vill vi vara med?

- Oklart

● “Äskning Teambuilding NollKIT”
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- Bakgrund:
- Teambuilding på Liseberg för 3 960 kr.

- Diskussion:
- Kul grej men alldeles för mycket pengar. Var går gränsen för

arbetsförmåner eller vad det nu kallas?
- 495 kr per person
- Mer pengar än vad det är värt

- De kan göra flera, roligare och framförallt mer teambuilding
givande sak för pengarna

- Vi har förut godkänt teambuildingskostnader för escaperoomsinträde
- Dessa har inte varit äskningar utan har gått på ordinarie

teambuildingsbudget
- Har varit ca hälften av denna summa per person

- Syftar de på äskning eller att gå över budget?
- Röstning

- Godkänna
- 0

- Neka
- 4

- Beslut: Nekad

Äskningar:
● “Teambuilding NollKIT”(se bilaga)

- Beslut: Nekad
- Motivering/Diskussion

- Jättemycket pengar

Meddelanden:
● Vi är awesome!
● DETTA ÄR VÅRAT SISTA MÖTE!!!

Övrigt:
● “Fastställa beslut från slack angående P.R.I.T.s rustvecka”

○ Vi har godkänt en äskning på 17 000kr på Hubbensoffor
○ Vi har godkänt större inköp (Belopp över 1 500kr) på 38 475kr för hubbensoffor
○ Vi har godkänt större inköp (Belopp över 1 500kr) på 15 000kr på kyl/frys
○ Vi har godkänt större inköp (Belopp över 1 500kr) på 1 795kr på bord i

cetac-rummet

Mötet avslutas 19:07
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_______________________
Förste justerare

Albert Lund

_______________________
Andre justerare

David Möller
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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! 

Nu närmar sig mottagningen med väldande fart och vi i NollKIT mitt uppe i planeringen och 
det är mycket jobb varje dag. Detta tar mycket tid och man hinner inte hitta på så mycket 
annat. Under sommaren kommer många även dra till sina hemorter så även då blir det svårt 
för alla att träffas.

Vi har spawnat på lite ider men något alla tycker är kul är Liseberg! Vi undrar då om vi skulle  
kunna dra dit som en teambuilding ungefär en vecka innan mottagningen drar igång.

Det vi behöver är då entre och åkpass till NollKIT samt att det blir en heldag så äta något 
skulle inte vara fel! 

Planerat datum: 5 Augusti
Deltagarlista(8 pers):
    Lovisa  Johansson
    Isak Wideskott
    Emil Lindblad
    Emma  Axelsson
    Felix Erngård
    Lukas Åkefeldt
    Pauline Björk
    Alexander Persson
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Allt-i-Ett Liseberg x8 3160 kr

Mat under teambuilding 800kr

3960 kr
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