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Justerare
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Max Hagman

Mötet öppnas 17:58

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Kassörskväll
● Träff med Tord

● Gemensam individen

● Klassträff
○ Det gick bra, det kom folk och var uppskattat

● UOR-möte
● Skapade #motioner kanalen i slack

Den kommande veckan:
● Mastermottagningsmöte - möte om vem som ska ta hand om Data science and AI:s

mastermottagning i framtiden

Diskussioner:
● Proposition profilering

- Bakgrund:
- Jag har funderat lite över om tex frITid och ArmIT borde inkluderas i

propositionen iom att de också har lite dyrare kläder som de nästan
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väntas att köpa in. Dessutom tror jag inte det hade skadat för de
kommittéerna hade mått bra av lite högre söktryck.

- Diskussion:
- Tycker vi att de borde vara med i propositionen?

- Känns rimligt att frITid också behöver arbetskläder
- ArmIT kan behöva kavajer men de kommer då behöva märkas.
- Känns rimligt att alla har samma maxgräns men att vi är tydliga

med att man ska köpa för rimliga priser. Det är meningen att man
ska köpa det man behöver och inte bara köpa så dyrt som möjligt
för att uppnå maxgränsen

- Beslut: Vi väljer att även inkludera ArmIT och frITid i vår proposition

● P.R.I.T. vill beställa nycklar för mycket pengar
- Bakgrund:

- P.R.I.T. håller på beställa nycklar, de tänkte beställa 50% mer än det som
behövs för att ha reserv och inte behöva beställa igen snart. Det visade
dock sig att nycklarna är dyrare än vad de trodde! Mikael sa att de
kommer kosta mellan 10 000 och 20 000, så de tror att en nyckel kostar
250-300 kr.

- Diskussion:
- Tycker vi att det ska läggas så mycket pengar på nycklar?
- Det lär ju behövas flera sorters nycklar när vi får tillgång till serverrummet

och eventuellt det andra rummet
- Tidigare har PA betalat för det för det har varit “små summor” så de inte

har orkat fakturera.
- Vi har frågat PL om de kan tänka sig betala detta och de har sagt

ja.
- Beslut: Vi överlämnar detta till PL då de sagt att de kan tänka sig betala för

det.

Äskningar:
● Äskning 8-bIT

- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- Har vi råd?
- Ja.

- Kan 8-bit garantera att de kan svara inom ett visst antal minuter?
- Det är många som sitter i 8-bit så borde finnas någon som kan

svara.
- Låter rimligt annars. Kul att kunna använda TV:n i cetac till något.
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- Finns det möjlighet till att programmera det här låset om man till exempel
vill utveckla en tjänst till detta i framtiden?

- Det ska finnas en API till låset
- Finns flera lådor som ska låsas så behövs en låsvajer också

- Borde kosta runt 100 kr
- Mötet går till beslut och finner äskningen godkänd även då de som också

sitter i 8-bit väljer att stå utanför röstningen.

Mötet avslutas 22:03

_______________________
Förste justerare

Rasmus Rosengren

_______________________
Andre justerare

Max Hagman
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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 vill ha ett digitalt hänglås till skåpet i cetac så vi kan koppla upp konsoler där och minska
risken för stöld av dessa.

angelhorngren@gmail.com

8-bIT

Angelica Hörngren

0704208209
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Igloohome Smart Padlock 1249kr

1249kr
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