
 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-12-07, HASen 16:50. 

§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 16:50.  
 

§ 2 Närvarande 
Joel Thorstensson (Masteransvarig) 
Björn Hedström (Socialt ansvarig) 
Matilda Horppu (Ordförande) 
Erik Norlander (Sekreterare) 
André Samuelsson (Vice ordförande) 
Johan Lindskogen (Kassör) 
Jakob Holmgren (Kommunikatör) 
 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Matilda Horppu väljs som mötets ordförande. 

 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Erik Norlander väljs som mötets sekreterare. 
 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Johan väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 
Björn väljs som mötets justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 
Föreligger ej. 

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 

§ 9 Diskussionspunkter 

Revidering av LaggITs stadga 
Då brister i LaggITs stadga påpekats har Erik tillsammans med LaggIT reviderat stadgan 
och den ser bättre ut nu.  

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 

 



 
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Styrelsemöte 2016-12-07, HASen 16:50. 

Beslut: Styrelsen ogiltigförklarar beslutet från mötet 2016-12-02 angående 
godkännandet av LaggITs stadga. 
Beslut: Styrelsen godkänner LaggITs reviderade stadga. 
 

snIT har fått pengar för mat på möten med klassrepresentanter av 
Programledningen 
Beslut: Styrelsen godkänner detta trots att det strider mot ekonomiska policyn (extern 
representation) som det ser ut just nu. 
Proposition om ändring av ekonomiska policyn kommer tas upp imorgon på 
sektionsmötet. 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Matilda Horppu avslutar mötet 17:44.  

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets första justerare Mötets andra justerare 

Matilda Horppu Erik Norlander Johan Lindskogen Björn Hedström 

 



Stadga 
Intresseföreningen LaggIT 

Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningen bildades 1 december, 2016 
Beviljad av sektionsstyrelsen 7 december 2016  



1. Föreningen 
1.1. Namn 

Föreningen går under namnet LaggIT och kommer hädanefter i detta 
dokument refereras till som “föreningen”. 

 
1.2. Sammansättning 

Föreningens styrelse består av: Ordförande, kassör samt minst en ledamot. 
 
1.3. Säte 

Föreningens säte är Göteborgs kommun, Sverige. 
 

1.4. Syfte 
Föreningens syfte är att arrangera LAN och främja intresset för moderna 
digitalspel och E-sport inom sektionen. 
 

1.5. Mål 
Föreningens mål är att vara välkänd som LAN-arrangör på sektionen och att 
regelbundet arrangera välbesökta LAN. 
 

1.6. Struktur 
Föreningen har en fristående och politiskt obunden agenda. Föreningen 
består av dess medlemmar och en styrelse som utgörs av ett urval bland 
dessa medlemmar och tillsätts på ett årsmöte av föreningens medlemmar. 

1.7. Rättigheter 
Föreningen äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och 
symboler. 

1.8. Skyldigheter 
1.8.1. Sektionen 

Föreningen är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente 
och fattade beslut. 

1.8.2. Styrelse 
Föreningen måste ha en tillsatt styrelse, se 2.2. 

1.8.3. Årsmöten 
Föreningen måste ha minst ett möte per år se 3.1. 

2. Medlemmar och Styrelse 
2.1. Medlemmar 

2.1.1. Medlemskapet 
Alla medlemmar in IT-sektionen äga rätt till medlemskap i föreningen. 
Föreningens styrelse har rätta att besluta om medlemskap för övriga. 
 

2.1.2. Medlemmens rättighetter 
Samtliga medlemmar i föreningen har närvaro, yttrande, förslag och 
röst-rätt på samtliga av föreningens årsmöten. 
 

2.1.3. Medlemmens skyldigheter 



Föreningens medlemmar är skyldiga att verka för föreningens 
intressen och medlem som motverkar föreningens syfte eller intressen 
kan på beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
 

2.2. Styrelse 
2.2.1. Tillsättning 

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte och kan kompletteras vid ett 
extra årsmöte om så blir nödvändigt. Minst hälften av styrelsens 
medlemmar måste vara sektionsmedlemmar. 
 

2.2.2. Det åligger föreningens ordförande att: 
Leda planering och genomförande av LAN i samråd med övriga i 
styrelsen. Samt att leda föreningens möten. 

 
2.2.3. Det åligger föreningens kassör att: 

Hantera föreningens ekonomi. 
 

  
 

3. Beslut 
3.1. Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas 
under kalenderårets första tre månader och kallelse skall delges föreningens 
medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmarna äger rätt att ge 
förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta skall dock ske senast 
tio dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall 
tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. 
 

3.2. Extra Årsmöte 
Då föreningens styrelse finner så lämpligt eller då minst ⅓ av föreningens 
medlemmar så begär skall ett extra årsmöte utlysas. Det extra årsmötet skall 
delges föreningens medlemmar via en kallelse minst 20 dagar innan datumet 
för mötet. I övrigt gäller bestämmelserna för ordinarie årsmöte. 
 

3.3. Beslutsformer 
Vid föreningens årsmöte har endast närvarande medlemmar rösträtt. 
Röstning sker med acklamation om ej votering eller sluten votering krävs av 
mötesdeltagare.. Vid lika röstetal får föreningsordförande avgöra, förutom vid 
personval, i vilket fall lotten får avgöra. 
 

4. Verksamhet 
4.1. Firmatecknare 

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av 
ordförande och kassör var för sig. 

 
4.2. Revision 



Föreningens  verksamhet  och  ekonomi kan granskas  av  sektionens 
revisorer. 
 

4.3. Stadgar 
Föreningens stadgar kan endast ändras vid ett årsmöte om majoriteten röstar 
för ändringarna. Vid ändring av stadgarna börjar stadgeändringen först gälla 
efter årsmötets avslut. 
 

4.4. Upplösning 
Föreningen upplöses då detta beslutats av två på varandra följande 
årsmöten.  Minst ett av dessa två årsmöten skall vara ett ordinarie årsmöte 
och mellan dessa årsmöten skall minst 30 dagar förflyta. 

4.6. Ekonomi 
Föreningens ekonomi skall vara fristående från sektionen. 

 
 


