
Mötesprotokoll styrIT 22/23
Tid och datum: 17:30 2022-11-10

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

Anton Ekström
Hind Mansour

Mötet öppnas 17:44

Vad har hänt sedan förra mötet?
● En dag med styrIT

Den kommande veckan:
● Studentrösten 11/11

Diskussioner:
● P.R.I.T. större inköp

- Bakgrund:
- P.R.I.T. vill köpa in ljudsystem till CTC för (delar av) sin resterande

CTC-budget
- Diskussion:

- P.R.I.T. vill köpa en högtalare för 11998kr till CTC
- Det är ett par av två högtalare
- Ljudet går genom TV:ns så switch och liknande som man

kopplar med hdmi kan använda det
- Det går också att koppla till mobilen med bluetooth
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- Dessa skulle även vara bra för att spela musik med lite
lägre volym för till exempel mer chill pluggmusik

- Går inte att sprängas
- 85 cm höga, finns det någon risk att välta dem?

- P.R.I.T. kommer att sätta fästa dem på något sätt så
att det inte händer

- Tar en vecka att beställa
- Lägga pengarna på att köpa en bättre TV istället och lite billigare

högtalare? Chromecast?
- Det är väldigt dyrt.
- Vi kan föreslå att om de vill kolla på att köpa in någon

rimlig TV och rimliga högtalare så får de gärna mer pengar
för det

- Känns konstigt att ha ett ljudsystem för 12 000 kr
men en lite halvdålig TV

- Röstning
- Alla emot inköpet av denna högtalaren men vi skickar att

vi gärna godkänner inköp av en TV och högtalare för lite
mer rimligt pris

- Beslut: inköpet är nekat

● En dag med styrIT LP2
- Bakgrund:

- Inte så snart, eller lite mer snart, beroende på när vi väljer att ha
den.

- Diskussion:
- Innan eller efter jul?

- Man kan köra GDPR-utbildningen separat direkt efter att
de gått på så att de får tillgång till driven.

- En lunch veckan efter
- Köra en dag med styrIT efter jul lv1 sen då det är svårt att få

in det innan jul
- Beslut: Vi kör söndag 22/1 kl 13.00

Mötet avslutas 21:04

_______________________
Förste justerare
Anton Ekström

_______________________
Andre justerare
Hind Mansour
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