
Mötesprotokoll styrIT 22/23
Tid och datum: 17:30 2022-11-02

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

Övriga mötesdeltagare
● Alpacka Alpackasson (ITA3)
● Steffanie Kristiansson under

invalet

Mötets ordförande

Jacob Bengtsson

Mötets sekreterare

Hanna Adenholm

Justerare

Stina Hansson
Rasmus Rosengren

Mötet öppnas 17:36

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Har vart tentavecka
● Suicidpreventionnsutbildning
● Skyddsronder

Den kommande veckan:
● En dag med styrIT

Diskussioner:
● Fyllnadsval till Valberedning

- Bakgrund:
- Valberedningen har fått en person som är intresserad av att bli

fyllnadsinvald, Steffanie Kristiansson.
- Diskussion:
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- Det är bara bra att valberedningen får en till, de har rätt stor
arbetsbörda

- Det är bra att man kan få in en till tjej till valberedningen
- Röstning:

- Alla för
- Beslut: Mötet väljer in Steffanie Kristiansson till vaberedningen

● Studentrösten
- Bakgrund:

- Vi behöver bestämma datum och komma på förslag till frågor
man kan ställa

- Diskussion:
- Vi kommer ha möte med snIT på torsdag
- Mötet går igenom förslag på frågor

Äskningar:
● 8-bIT äskning (se bilaga)

- Beslut: Godkänd
- Motivering/Diskussion

- Vad tycker vi?
- Bra skriven äskning
- Vi borde lägga till just dance
- Alla för (8-bit ställer sig utanför röstningen)

Mötet avslutas 21:33

_______________________
Förste justerare
Stina Hansson

_______________________
Andre justerare

Rasmus Rosengren
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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

Nu i samband med att switchet ska sättas upp i ctc för att IT-teknologer ska kunna spela på
switchet utan att det ska behöva vara i samband med en 8-bIT spelkväll är det lägligt att
utöka vårat spelutbud.

Tyvärr har inte 8-bIT ekonomin för att köpa in flertalet spel till switchet på grund av deras pris.
Därav denna äskning.

I det nuvarande läget finns det ett fåtal spel till vårat nintendo switch. Nämligen Super smash
brothers brawl, overcooked 2 och donkey kong country tropical freeze. Vi finner det tråkigt att
sätta upp switchet med ett så magert spelutbud. Dessa spelen tilltalar inte ett så stort omfång
av genrer och vi ser därför att det inte faller lika många i smaken att använda switchet.

Dessa spelen skulle kunna göra ctc till en välbehövlig plats för studenter att slappna av och
ha kul tillsammans.

Genom att köpa spelen digitalt så behöver vi inte oroa oss om att spelen försvinner/förstörs
eller den jobbiga momentet av att byta kort.

Då alla spelen antagligen inte får plats på switchets interna lagring är det även ett SD kort
med i äskningen med extra utrymme för utökat spelutbud i framtiden.

Länken är till ett kalkylark med planerade spel att införskaffa. Vissa av spelen är på rea just
nu och priset kan därför öka, på grund av detta är beloppet 500kr mer än vad det beräknas
vara. De faktiska spelen som köps kan ändras men kommer ha fokus på flera spelare och
inte överstiga ett total belopp av 6000kr.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vj1eRS5jtnXRNwWjeJ6gce1qYRcX7qqF8i0Itwlmw
Lo/edit?usp=sharing

maxhagman@hotmail.se

8-bIT

Max "Krysset" Hagman

0725432727
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Budget

Artikel Utgift

Total:

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

Signatur firmatecknare: . . . . . .

Namnförtydligande: . . . . . . . . .

2

Spel enligt kalkylark (med lite marginal då euro/dollar-kursen kan ändras)

Marginal som endast används om spelen inte kan köpas innan rean tar slut

Micro SD kort

6000

500

400

6900
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Visats av Stina Hansson (stihan01@gmail.com)
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