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Tid och datum: 09:00 2022-08-24

Närvarande

styrIT
● Ordförande: Jacob Bengtsson
● Vice ordförande: Anton Ekström
● Kassör: Hind Mansour
● SAMO: Stina Hansson
● Sekreterare: Hanna Adenholm
● ITA: Rasmus Rosengren
● Ledamot: Max Hagman

Mötets ordförande

Jacob Bengtsson

Mötets sekreterare

Hanna Adenholm

Justerare

Rasmus Rosengren
Hind Mansour

Mötet öppnas 09:08

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Firmateckning - fixat

○ Behöver fortfarande fixa för kassörerna
● Godkända tillstånd, prov och blanketter
● Möte med Jörgen angående lokaler och PA

○ Vi behöver hitta en studentrepresentant som kan vara med i processen att
tillsätta en ny PA

○ Jörgen var medveten om att IT har väldigt lite lokaler jämfört med Data och han
vill att IT ska få större lokaler då det är ett växande program

■ Vi kommer få serverrummet
○ Jörgen kommer att sluta som utbildningsområdesansvarig

● Möte med NollKIT/SI

Den kommande veckan:
● Sektionsmöte 0
● KU1 - MRCIT spelkväll
● MRCIT introduktion för masterstudenterna på måndag nästa vecka

○ Anton och Stina representanter styrIT
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Diskussioner:
● Studentrepresentant för PA

- Bakgrund:
- Vi måste bestämma en studentrepresentant från IT-sektionen

- Diskussion:
- Vem vill vi ha?

- Vi har ont om tid så skulle behöva bestämma någon nu
- Man hade kunnat skicka ut till alla och sen sålla bland de

som är intresserade, skulle dock ta väldigt lång tid
- Viktigt att man får med någon som kan tänka på saker från flera

olika perspektiv
- Jacob har pratat med Kråden om detta och han verkar

intresserad
- Kan vara bra att ha någon som suttit i snit då de

har samarbetat med olika PAs tididgare
- Beslut: Vi hör med Kråden om han vill vara studentrepresentant från

IT-sektionen

● Lägescheck MRCIT
- Bakgrund:

- Hur går det för MRCIT, vill vi kolla något med dem?
- Diskussion:

- Finns problem med pengar då de inte fått in tillräckligt på kontot och inte
heller kommer få det förrän de fått fakturor

- Verkar ha lite problem med planering och budget
- 25 000 kr för en lunch låter väldigt mycket

- De har inte haft så bra kontakt med programledningen
- Oklart vilka som ska fixa mat till första dagen

- De planerar att åka på en resa men har inte börjat planera något för det
än

- Hade varit bra att ha ett möte med alla i MRCIT för att stämma av läget
och kunna få en helhetsbild av hur det går

- Hind ska ha möte med kassören senare under dagen
- Beslut: Vi avvaktar med att göra något i nuläget

● Klassträff IT20
- Bakgrund:

- Hade vart kul att anordna en klassträff för IT20 då man kanske inte träffat
så mycket av klassen på grund av corona

- Diskussion:
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- Är det något vi fortfarande vill göra?
- Jättebra grej och hade vart kul att göra
- Tight med planering dock
- Hade kunnat ha med andra kommittéer att puffa

- Vi vill dock inte att det ska vara allt för mycket med
kommitté-livet att göra utan det ska vara mer neutralt

- Ska vara väldigt chill så det bara är att dyka upp om man
har lust

- När ska vi planera den isf?
- När ska vi PRa den?

- Inspring under en föreläsning
- Kan vara bra att ha en intresseanmälan så vi vet ungefär hur

många som kommer
- Fredagen den 16/9 15.15 efter handledningen

- Beslut: Vi har inspring under de två första föreläsningarna

Äskningar:
● LaggIT äskning(se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- De vill ha bil för att underlätta för Nollan att ta med sina datorer
- 2000 kr låter dyrt

- Man kan boka en Moveabout skåpbil en hel helg för ca
1000 kr

- 2000 kr är en maxgräns
- De kommer ha en sign up och bara genomföra det om det är

tillräckligt många som vill

Mötet avslutas 11:20

_______________________
Förste justerare

Rasmus Rosengren

_______________________
Andre justerare
Hind Mansour
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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

Vi i LaggIT kommer tillsammans med flera andra spelföreningar på Chalmers arrangera ett
lan, LanU, den 27 till 28 augusti som ett alternativ till FestU.

För att underlätta för Nollan att ta med sina datorer undrar vi om ni skulle kunna hjälpa oss att
införskaffa en bil som vi främst kan änvända till att hämta och lämna IT-Nollans utrustning?

Om det är att hyra bil som är smidigast uppskattar vi att det går på runt 2000kr och då kan vi
självklart lösa uthyrningen själva.

Mvh
LaggIT

joakimanderlind@gmail.com

LaggIT

Joakim "Yoda" Anderlind

0760083710
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Hyra en bil 2000kr

Göteborg 2022-08-23

2000kr

Aaron Sandgren
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