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§ 1 Mötets öppnande 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 

§ 2 Val av mötets ordförande 
Oskar Luvö (M03) väljs som mötets ordförande. 
Oskar presenterar sig och går kortfattat igenom mötesordning. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 
Philip Steingrüber (styrIT) väljs som mötets sekreterare. 

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Mazdak Farrokhazad (IT12) och Björn Lexell (IT08) väljs som mötets justerare. 

§ 5 Närvarande 
IT12: 11 
IT11: 12 
IT10: 17 
IT09: 7 
IT07: 2 
IT08: 7 
IT06: 1 
Totalt 57 närvarande inkl styrIT. 

§ 6 Mötets behöriga utlysande 
Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 7 Fastställande av mötets dagordning 
Sektionsmötet fastställer dagordningen i sin helhet. 
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§ 8 Adjungeringar 
Oskar Luvö (M03) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 

§ 9 Meddelanden 
a) styrIT, IntU 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) informerar om att en representant till IntU hittats. 
b) styrIT, Mötesprotokoll 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) informerar om att styrelsemötesprotokoll finns på styrITs hemsida. 
c) styrIT, Sektionsavgift 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) informerar om att kårfullmäktige FuM beslutat om central 
sektionsavgift på 40 kronor. 
d) styrIT, NyttIT/FlashIT 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) informerar om att det går bra att söka NyttIT och FlashIT genom att 
kontakta styrIT och att de förmodligen kommer tas bort på nästkommande sektionsmöte om ingen visar 
intresse. 
e) Kårledningen 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) informerar i vUO Josefin Bertilssons frånvaro om att 
läsårsindelningen kommer att ändras till läsåret 2014/15. Dessutom har en andra våning i J.A. Pripps 
invigts. En enkät skall skickas ut till 1000 slumpmässigt valda teknologer om huruvida pubrundan i 
framtiden kommer ligga på torsdag eller fredag. Kårens nya hemsida kommer lanseras i november. Kåren 
kommer tillsätta en arbetsgrupp angående sektionslokaler. 
f) Fiona Rolander (IT08) informerar om att hon och Julia Adamsson (IT08) tvingades städa grupprummet 
i Hubben i en halvtimme innan de kunde studera där och uppmanar folk att städa efter sig. 
g) armIT informerar om att det är DatE-IT 15/11 och att man kan anmäla sig som företagsvärd. Mer 
information finns på chalmers.it. 
h) Marcus Hultman (IT10) ber att få visa en film. Den visas för sektionsmötet. 

§ 10 Verksamhetsrapporter 
a) styrIT 12/13 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) föredrar styrITs verksamhetsrapport. 
Fredrik Axelsson (IT08) undrar vad som diskuterats på programledningsmöten. Hanna Kowalska 
Elleberg informerar om att man på senaste mötet främst diskuterade kommande utvärdering av IT-
programmet. Fredrik frågar även om vad man pratade om med inspektor. Det diskuterades vad som hänt 
på sektionen och vad som händer i framtiden. 
b) snIT 12/13 
Max Witt (snIT) föredrar snITs verksamhetsrapport. 
Gustav Mörtberg (IT10) undrar vad inspirationsföreläsningen handlade om. Max svarar att de pratade om 
hur man studerar på ett hållbart sätt. David Sundelius (IT07) undrar vad som är nytt på 
utbildningsområdet. Marika Hansson (snIT) svarar att man huvudsakligen diskuterar vad man inom 
utbildningsområdet EDIT-I vill spendera pengar på. Han undrar även om vem som vann pedagogiska 
priset. Max svarar att det var Stefan Poratt. Fredrik Axelsson (IT08) påpekar att han är glad över hur snIT 
utvecklats. 
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c) P.R.I.T. 12 
Emil Johansson (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsrapport.  
d) NollKIT 12 
Paula Eriksson Imable (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsapport. 
David Sundelius undrar hur det gått med utvärdering av mottagningen. Paula svarar att man fått in en del 
utvärderingar från både phaddrar och nollan och att det ser bra ut.  
e) sexIT 12 
Mike Phoohad (sexIT) föredrar sexITs verksamhetsrapport. 
Fredrik Axelsson påpekar att det är kul med många arrangemang men att man bör göra PR tidigare. Mike 
svarar att de är medvetna om detta. 
f) digIT 12/13 
Erik Axelsson (digIT) föredrar digITs verksamhetsrapport.  
Max Witt (IT11) frågar om digIT har några planer för att se till att Chalmers kan göra bättre ifrån sig på 
nästa nordiska mästerskap. Erik svarar att man planerar att se till att bättre lag ställer upp. Julia Adamsson 
(IT08) och Fredrik Axelsson frågar när nya chalmers.it beräknas vara klart. Erik svarar att man skall vara 
klara innan man går av, vilket är LV5 i LP3. 
g) armIT 12/13 
Fiona Rolander (armIT) föredrar armITs verksamhetsrapport. 
David Sundelius undrar hur mycket pengar man fått in. Julia Adamsson (armIT) hänvisar till budgeten 
som kommer senare på mötet. Fredrik Axelsson undrar vad man har att se fram emot på DatE-IT. Fiona 
svarar att robotföreningen CRF förhoppningsvis kommer dela ut våfflor samt att företag kommer få ha 
egna rum i grupprummen. Paula Eriksson (IT10) undrar hur man får en mentor. Fiona svarar att det gått 
ut mail till masterstudenter. Fiona informerar även om att man veckan innan DatE-IT kommer ha 
Speakers Week dit 7 företag är anmälda. Fredrik Axelsson undrar om den grafiska profilen. Fiona svarar 
att man vill ha ett enhetligt tema på bl a trycksaker. Fredrik anser att det är onödigt att spendera tid och 
pengar på en grafisk profil. Fiona svarar att man behöver visa för företag att man finns på ett bra sätt. 
Julia tillägger att armIT inte tidigare haft en logga. 
h) frITid 12/13 
Tomas Urdell (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport. 
David Sundelius undrar om frITid kommer hålla i något CM. Tomas svarar att han inte är säker på om 
man kommer ha något. David uppmanar att man bör komma på något. Fiona Rolander (IT08) frågar om 
det kommer arrangeras bågskytte. Tomas svarar att man pratar om sätt att bredda sin verksamhet och att 
bågskytte varit på tal. Markus Pettersson (IT09) frågar hur man ser på att arrangera CM i ponnyridning. 
Tomas svarar att man på grund av bristande erfarenhet förmodligen inte kommer arrangera något sådant. 

§ 11 Verksamhetsplaner och budgetar 
a) styrIT 12/13 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) föredrar styrITs verksamhetsplan och verksamhetsmål. 
  
Julia Adamsson undrar vad som menas med workshop om internationella studenter. Hanna svarar att man 
vill diskutera hur man kan involvera dessa mer i sektionens verksamhet.  
Erik Axelsson undrar om Hanna brinner något extra för något om målen. Hanna svarar att hon tycker det 
är viktigt att ordna fram tydliga dokument.  
David Sundelius påpekar att det är bra att man arbetar för bättre kontinuitet och kommunikation. Han 
nämner även att man på central nivå arbetar med att visa att sektioner är delar av kåren och att det är 
något man bör jobba med i framtiden. Dessutom undrar han om hur man ser på permanent 
alkoholtillstånd i Hubben. Hanna svarar att det varit på tal men att man från högskolan är kraftigt negativa 
till det.  
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Fredrik Axelsson frågar vad som menas med halvårsutvärdering. Hanna svarar att man vill utvärdera 
styrelsens arbete.  
Fredrik tycker det ser ut som det blir mycket att göra och yrkar även på att man bör ta bort omsits ur 
verksamhetsplanen. Sektionen beslutar bifall. 
 
Rasmus Egerö (styrIT) föredrar styrITs budgetförslag. Han informerar om att armIT gjort en stor vinst 
under det gångna verksamhetsåret. Man kommer ge frITid, snIT och digIT 6000 kronor per kommitté 
men öppnar för äskningar. Rasmus berättar att skattekostnaderna förmodligen kommer öka då viss del av 
sektionens verksamhet blivit momspliktig. Mängden pengar som går till mat innan sektionsmöten har 
ökat för att förhoppningsvis få ökat deltagande på sektionsmöten. Han påpekar att äsknings-posten även 
den ökat och att man som både kommitté och teknolog kan be om pengar till något man anser ger 
medlemsnytta. Rasmus säger att det i budgeten finns en post för finsittningen vilket beror på en miss i 
kommunikationen mellan sektionen och programledningen. I budgeten finns även 15000 avsatt för 
sektionsfana. Han informerar om att man enligt budgetförslaget kommer gå med stor vinst vilket man inte 
bör göra som ideell förening. Detta innebär att man har ett stort överskott som kan gå till arrangemang för 
sektionens räkning. Kommer inga sådana förslag menar han att man bör fondera överskottet.  
 
Fredrik Axelsson frågar om vad som händer om äskningspotten inte töms och vad styrelsen ställer för 
krav på äskningar. Rasmus svarar att man valt att sätta ett tak på hur mycket man vill ge ut via äskningar. 
En äskning skall vara för något som ger medlemsnytta och inte ingår i en kommittés dagliga verksamhet. 
Robin Andersson (IT11) frågar om man kan öronmärka pengar till att förbättra Hubbens kök. Rasmus 
svarar att man efter möten med bl a Akademiska Hus kommit fram till att det skulle kosta miljonbelopp 
att utveckla Hubben med ett riktigt kök.  
David Sundelius undrar om inkomsten från medlemsavgifter justerats med tanke på ändringen i 
sektionsavgift. Rasmus svarar att han tror det. Marika Hansson (IT10) tillägger att den preliminära 
budgeten tog detta i beaktning. 
Jonathan Daugaard frågar hur stort överskott sektionen har att tillgå i dagsläget. Rasmus svarar att det 
handlar om runt 200 000-250 000.  
David Sundelius påpekar att han gillar tanken med fondering och frågar om bakgrunden till de 
budgeterade skattekostnaderna. Rasmus svarar att han vill vara försiktig när det kommer till den typen av 
frågor då han inte vill att sektionen ska hamna under alltför stor granskning. Kostnaden som budgeterats 
består i att sexITs gasquer blivit momspliktiga då de är öppna för allmänheten. Han påpekar dock att det 
är en fråga han vill jobba mer med. 
Daniel Bergqvist (IT10) frågar vad transportkostnader består i. Rasmus svarar att det är fasta kostnader 
för sektionens Sunfleet-bilar. 
Mazdak Farrokhazad frågar om det finns pengar som kan användas till inventarier i Hubben i form av 
möss och tangentbord. Rasmus svarar att det finns pengar och att man kan antingen äska pengar själv 
eller gå till t ex digIT och ta frågan den vägen. 
Jack Pettersson (IT10) anser att man borde kunna göra köket mer lättstädat. Rasmus svarar att det går att 
göra i stort sett vad som helst som inte är relaterat till spis/ventilation. 
Fiona Rolander frågar hur mycket hjälp sektionen får från Kårledningen i skattefrågan. Rasmus svarar att 
han inte fått mycket hjälp i dagsläget, men att VO sagt att hon kommer hjälpa till i framtiden. Fiona frågar 
även om hur mycket sektionen kan få tillbaka om det visar sig att man skattat fel. Marika Hansson och 
Rasmus Egerö svarar att det handlar om ungefär 60 000 kronor.  
Gustav Mörtberg (IT10) säger att han håller med om att det vore bra att fondera pengar.  
Rasmus tillägger att han budgeterat mycket pengar till äskningar för att vissa kommittéer tidigare inte haft 
någon ekonomi alls. 
Jonathan Daugaard menar att det är viktigt att inte fondera för stora summor då det är viktigt att 
upprätthålla god kvalitet på den dagliga verksamheten.  
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b) armIT 12/13 
Fiona Rolander (armIT) föredrar armITs verksamhetsplan och verksamhetsmål.  
Viktor Mellgren (IT08) säger att han tycker det är bra att man stärker sin närvaro på Lindholmen.  
Rasmus Egerö (IT09) frågar om man kommer titta på studentkårens nya grafiska profil när man utarbetar 
sin egen. Fiona svarar att man skall göra det.  
Fredrik Axelsson menar att det är bra att man arbetar med bättre kontinuitet och dessutom att omsits inte 
bör finnas med i verksamhetsplanen. Fiona svarar att det beror på att man vill göra armIT mer attraktivt 
att söka samt att förbättra kontakten med tidigare armIT.  
Markus Pettersson (IT09) yrkar på att omsits stryks ur verksamhetsplanen. Bifalles.  
Jonathan Daugaard anser att armIT bör ha som mål att IT-studenter bör få bättre förståelse i hur de första 
åren på arbetsmarknaden ser ut. Fiona svarar att tanken är att man skall uppnå det målet genom de 
alumniträffar man planerat hålla i. 
John Johansson (IT10) anser att det är ett svårt mål att uppnå då armIT inte kan tvinga teknologer att gå 
på deras arrangemang. 
Fredrik Axelsson anser att man inte bör lägga tid på att utarbeta grafisk profil utan snarare på fler 
arrangemang. Fiona svarar att man gör det för att öka armITs status och synlighet hos studenter och 
företag. 
 
Julia Adamsson (armIT) föredrar armITs budgetförslag. 
Gustav Mörtberg undrar vad som menas med samarbetspartners. Julia svarar att det handlar om 
paketlösningar med företag. 
Erik Axelsson frågar varför posten möteskostnader är så stor. Julia svarar att det handlar om workshops 
där man kommer lägga max 100 kronor per person och tillfälle. 
Jonathan Daugaard undrar om man riskerar att missa företag då man har för höga priser på events. Julia 
svarar att man i allmänhet har lägre priser än övriga arbetsmarknadsgrupper på Chalmers. 
 
c) snIT 12/13 
Max Witt (snIT) föredrar snITs verksamhetsplan och verksamhetmål.  
 
Fredrik Axelsson tycker det låter bra med tentadatabas. Max påpekar att det beror på att man ska få 
tillåtelse från examinator om man får lägga ut tentor publikt. 
Daniel Ström (IT09) tycker det vore bra med en kurs-wiki. Paula Eriksson (IT10) håller med. Mazdak 
Farrokhazad yrkar på att man bör lägga till som mål att skapa en kurs-wiki med information om kurser 
från tidigare studenter. Fredrik Axelsson anser att det inte behövs läggas till i målen. Erik Axelsson håller 
med. Mazdak Farrokhazad tar tillbaka sitt yrkande. 
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§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 
a) digIT 11/12 
Jonathan Daugaard och Jack Pettersson föredrar revisorernas revisionsberättelse och meddelar att endast 
digIT och P.R.I.T. lämnat in kvartalsrapport. 
 
Mattias Fridén (IT10) föredrar verksamhetsberättelsen.  

Johan Andersson (IT11) frågar om det fanns en laddstation innan. Mattias svarar att det inte fanns någon 
sådan. 

Jonathan Daugaard föredrar revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet. 

Sektionen beviljar ansvarsfrihet för digIT 11/12. 
 
b) armIT 11/12 
John Johansson föredrar verksamhetsberättelsen. 

Fredrik Axelsson frågar om det ekonomiska utfallet. John svarar att man gick med en vinst på 178 000. 

Jonathan Daugaard föredrar revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet. 

Sektionen beviljar ansvarsfrihet för armIT 11/12. 

Mötet ajourneras i 20 minuter klockan 20:20. 

Mötet påbörjas klockan 20:42. 

§ 13 IT-Fanan 
Rasmus Egerö (styrIT) föredrar de två förslag som föreligger (hädanefter förslag A resp. B). 
Diskussionen lämnas fri.  
Erik Axelsson frågar om förslagen kommer vara synliga från båda sidor av fanan. Joanna Svantesson 
(Fangruppen) förklarar att så är fallet.  
Jonathan Daugaard frågar vad skillnaden är mellan sydd och tryckt fana. Rasmus Egerö svarar att det 
främst handlar om hållbarhet.  
Fredrik Axelsson anser att det är snyggare med sydd fana och menar även att man bör vänta med beslut 
tills Mikael Weckstén kan närvara och svara på frågor.  
Adrian Bjugård (IT12) anser att prisskillnaden inte gör någon skillnad då man gör en lång investering. 
Malin Mattsson (IT06) anser att man bör ha en tryckt fana då det föreliggande förslaget (förslag A) gör 
sig bättre. Fredrik Axelsson anser att man, om det går, bör köpa en sydd fana så länge det ryms under 
budgeten som ligger på 15000 kronor.  
Markus Pettersson tillägger att förslaget som röstades igenom gjordes med reservation för mindre 
ändringar. Fredrik föreslår att man lägger ett yrkande enligt linjen att man i första hand vill ha en sydd 
om det ryms i budgeten.  
John Johansson frågar om texten längst ner i motivet kommer bli spegelvänd om fanan sys. Joanna 
Svantesson svarar att så är fallet.  

Oskar Luvö  Philip Steingrüber  Mazdak Farrokhazad  Björn Lexell  

Mötets ordförande  Mötets sekreterare  Mötets justerare  Mötets justerare  

  

 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 

Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 

 

Philip Steingrüber anser att man inte bör vänta tills nästa möte utan istället lägga ett åläggande på styrIT 
att slutföra frågan. Julia Adamsson håller med. Viktor Mellgren håller med, med tillägget att han inte ser 
något problem med ett mindre budgetövertramp. Fredrik Axelsson ser inga problem med att ålägga styrIT 
att slutföra frågan och tillägger att han väldigt gärna vill ha en sydd fana.  
 
Rasmus Egerö (IT09) säger att Mikael Weckstén (Fangruppen) informerat honom om att det enligt vad 
han erfarit inte går att tillverka en sydd fana i enlighet med det ursprungliga beslutet. 
Adrian Bjugård påpekar att man kan göra löven större. 

Efter diskussion finns tre yrkanden: 
Hanna Kowalska Elleberg yrkar på 
att till styrIT hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana. 
Fredrik Axelsson yrkar på 
att till styrIT hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana med intentionen att den skall vara sydd 
och efterfölja tidigare beslut 
Mazdak Farrokhazad lägger ett tilläggsyrkande till Fredriks yrkande som följer 
att till styrIT hänskjuta frågan om införskaffande av sektionsfana med intentionen att den skall vara sydd 
och efterfölja tidigare beslut och dessutom tillåta styrIT att överskrida budget med max 5000 kronor. 
 
Mötet går till beslut. 
 
Mötet beslutar att bifalla det första yrkandet. 

§ 14 Propositioner 
a) Borttagande av LaggIT 
Hanna Kowalska Elleberg föredrar propositionen.  
Emil Johansson (digIT) frågar om det kommer påverka digIT. Hanna Kowalska Elleberg svarar att så inte 
är fallet. 

 
Sektionsmötet går till beslut. 
 
Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 

§ 15 Motioner 
a) Pipeline till Hubben 
Viktor Mellgren (IT08) föredrar motionen. 
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) föredrar styrITs yttrande. 
Viktor Mellgren lämnar in ett ändringsyrkande och drar tillbaka ursprungsmotionen. 
Tobias Axell (IT09) frågar om vad som menas med en pipeline. Viktor Mellgren svarar att han vill se 
något liknande det som i dagsläget finns i J.A. Pripps. 
Max Witt frågar hur frågan utvecklats på kårnivå. Rasmus Egerö svarar att den stött på praktiska problem. 
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Markus Pettersson lämnar in ett ändringsyrkande. 
 
Efter diskussion kvarstår tre yrkanden: 

styrITs ändringsyrkande som följer: 
Första att-satsen stryks till förmån för 
att en Pipeline-grupp bestående av Viktor Mellgren och Gustaf Hallberg tillsätts för att installera ca 1 
meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att först kontakta husansvarig för ett godkännande, 
sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, och till sist genomföra en eventuell installation 
om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit kostnadsförslaget. 
Andra att-satsen ändras till 
att styrITs medlem i kårens utskott lyfter frågan på (for teh lulz) vid ”runda bordet” eller annan lämplig 
punkt på (NU/KU/SU) om möjligheterna att integrera pipelinen i Kårens existerande pipeline om en 
sådan pipeline installeras. 
 
Viktor Mellgrens ändringsyrkande 
Första att-satsen stryks till förmån för 
att en Pipeline-grupp tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att 
först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, 
och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit 
kostnadsförslaget. 
 
Markus Petterssons ändringsyrkande 
Första att-satsen stryks till förmån för 
att en Pipeline-grupp tillsätts för att installera ca 1 meter pipeline i Hubben. Detta skall göras genom att 
först kontakta husansvarig för ett godkännande, sedan ta fram ett kostnadsförslag till nästa sektionsmöte, 
och till sist genomföra en eventuell installation om den godkänts av husansvarig och sektionsmötet bifallit 
kostnadsförslaget. Genomförandet ska ske i samråd med P.R.I.T. för att bestämma var pipelinen ska 
lokaliseras. 
 
Motionen avslogs i sin helhet. 

§ 16 Personval 
a) Valberedningen 
Josefina Andreasson (IT10), Tobias Axell (IT09), Mazdak Farrokhazad (IT12), Rasmus Egerö (IT09), 
Fredrik Axelsson (IT08) och Björn Lexell (IT08) ställer sig som intresserade av att sitta som ledamot i 
Valberedningen. Rasmus Egerö är ensam intressent till ordförandeposten. 
 
Samtliga kandidater utom Rasmus Egerö lämnar rummet. 
 
Rasmus presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Rasmus lämnar rummet. 
Rasmus Egerö väljs enhälligt som ordförande i Valberedningen 
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Tobias Axell kommer tillbaka in i rummet. Tobias presenterar sig och får svara på frågor från 
sektionsmötet. 
 
Tobias lämnar rummet. 
 
Mazdak Farrokhazad kommer tillbaka in i rummet. Mazdak presenterar sig och får svara på frågor från 
sektionsmötet. 
 
Mazdak lämnar rummet. 
 
Josefina Andreasson kommer tillbaka in i rummet. Josefina presenterar sig och får svara på frågor från 
sektionsmötet. 
 
Josefina lämnar rummet. 
 
Björn Lexell kommer tillbaka in i rummet. Björn presenterar sig och får svara på frågor från 
sektionsmötet.  
 
Björn lämnar rummet. 
 
Fredrik Axelsson kommer tillbaka in i rummet. Fredrik presenterar sig och får svara på frågor från 
sektionsmötet.  
 
Fredrik lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de nominerade. 
 
Malin Mattsson och Markus Pettersson väljs till justerare tillika rösträknare för § 16a. 
 
Sektionsmötet går till beslut. 
 
Philip Steingrüber yrkar på sluten votering. 
 
Sektionsmötet beslutar att välja Björn Lexell, Fredrik Axelsson och Josefina Andreasson som ledamöter i 
Valberedningen. 
 
b) Revisorer 
Cecilia Geijer (IT10) och Jack Pettersson (IT10) nominerar sig själva. 
Cecilia Geijer presenterar sig för sektionsmötet. 
Jack Pettersson presenterar sig själv. Han påpekar att han egentligen inte vill sitta som revisor under 
kommande verksamhetsår men kan tänka sig att göra det om inga andra sökande finns. 
Markus Pettersson frågar de nominerade hur de ser på förvaltningsgranskning. Cecilia svarar att hon anser 
sig ha bra koll på hur verksamheten bör gå till. Jack svarar att man bör se till att kommittéer ser till 
sektionens medlemmars bästa snarare än kommitténs. Jack ber om Jonathan Daugaards syn på hur han 
skött sin roll under det gångna året. Jonathan svarar att han efter de första månaderna tyckt att Jack skött 
sig mycket bra. Mathias Fridén frågar vad som händer om endast en revisor väljs in. Hanna Kowalska 
Elleberg (styrIT) svarar att Kårledningen förklarat att sektionen skall ha två revisorer, men att det går att 
fortsätta verksamheten till dess att en ytterligare revisor väljs in. Jack påpekar att han oavsett om han väljs 
eller inte kommer hjälpa sittande revisor i början. 
 
Jack och Cecilia lämnar rummet och diskussionen släpps fri. 
 
Mötet går till beslut. 
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Mötet väljer Cecilia Geijer till revisor. 
Mötet väljer Jack Pettersson till revisor efter votering. 

§ 17 Övriga frågor 
Hela sektionsmötet sjunger för Mazdak Farrokhazad som fyller 22 idag. 
Fredrik Axelsson informerar om att det går att söka vice talman i studentkårens fullmäktige. 

§ 18 Mötets avslutande 
Oskar Luvö förklarar mötet avslutat klockan 22:54. 
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Lista över bilagor: 

1. Verksamhetsrapport – styrIT 12/13 

2. Verksamhetsrapport – snIT 12/13 

3. Verksamhetsrapport – P.R.I.T. 12 

4. Verksamhetsrapport – NollKIT 12 

5. Verksamhetsrapport – sexIT 12 

6. Verksamhetsrapport – digIT 12/13 

7. Verksamhetsrapport, verksamhetsmål och verksamhetsplan – armIT 12/13 

8. Verksamhetsrapport – frITid 12/13 

9. Verksamhetsplan och verksamhetsmål – styrIT 12/13 

10. Budgetförslag – styrIT 12/13 

11. Budgetförslag – armIT 12/13 

12. Verksamhetsplan och verksamhetsmål – snIT 12/13 

13. Verksamhetsberättelse – digIT 11/12 

14. Verksamhetsberättelse – armIT 11/12 

15. Revisionsberättelse 

16. IT-fanan – Förslag A 

17. IT-fanan – Förslag B 

18. IT-fanan – Offert 

19. Proposition – Borttagande av LaggIT 

20. Motion – Pipeline till Hubben 
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