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§ 1 Mötets öppnande 

Fiona Rolander (ordf styrIT) förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av mötets ordförande 
Josef Eklann(IT05) väljs in som mötets ordförande.

§ 3 Val av mötets sekreterare 
. Fredrik Ström(sekreterare styrIT) väljs in som mötets sekreterare.

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Daniel Ström och Gustav Landén väljs in som mötets justerare tillika rösträknare.

§ 5 Mötets behöriga utlysande 
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.  

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 
Sektionen fastställer dagordningen i sin helhet. Ansvarsfrihet av armIT 09/10.

§ 7 Adjungeringar 
Amanda Sundberg adjungeras in av sektionen.

§ 8 Meddelanden 

Fredrik Axelsson  meddelar att nollquIT kommer att arrangerart aspning.

Kårens representant tackar alla som var delaktiga i manifestationen om CSN krav på 
läsveckor. Hon informerar även om att det nu går att söka till charm.

§ 9 Verksamhetsrapporter 

a) styrIT 10/11
Fiona Rolander(styrIT) presenterar att styrIT haft två st bokföringskvällar, reviderat 
stadga och reglemente, jobbat vidare med planering av balen. StyrIT har även börjat med 
en instruktioner för föreningar, planerar en föreningsutbildning, representerat sektionen i 
de olik utskotten, varit delaktiga i intervjuer av ny PA, fixat fler eluttag i Hubben 2.0, 
stryIT har även försökt lösa ventilationsproblemet i föreningsrummet utan någon 
framgång. Programledningen har bidragit med mer pengar till nollning och till sektionen.

b) snIT 10/11
Viktor Mellgren(styrIT) presenterar att snIT har varit på UU möten, snIT har även börjat 
planera hur snIT kan utvecklas. Bokbytardag är planerad under LP3 LV1. 

c)NollKIT 10
Daniel Ström(ordf NollKIT 10) NollKIT har arrangerat asspning, närvarat på mos möte, 
instruktions möte. nollutvärdering , meddelar att nollan har varit dåliga på de, har varit 
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på kalas förbereder även för ohmsittsen som de ska arrangera på lördag 
 

d) sexIT 10 
Rasmus Egerö(ordf sexIT) presenterar de har haft en aspning, arrangerat en 
oktobersittning, äventyrskväll, kapps, teambuilding med aspar, sexIT har varit på 
kalas även en mexikogasque.   

e) P.R.I.T. 10
Axel presenterar har haft ett smurfkalas arrangerat en pubrunda, Halloween sittning, 
karaoke, glöggprovning, fixa-hubbendag, arrat några post-ohmsittser och lagat mat till 
sektionsmötet.

 
f) armIT 10/11 
Martin Hesslund(armIT)presenterar har arrangerat DATE-IT, med lunchföreläsningar, de 
har skrivit kontinuitet, planerar att prata med SAAB som sponsring.

g) digIT 10/11 
Tomok Högraler(digIT), programmerings VM, de har aspning som börjar kl 5 i Hubben 
2.0 måndag. De utvecklar chalmers.it och har ordnat en ny fin bardator i Hubben 2.0. 

h) frITid 10/11
Tomas Odin(frITid) meddelar att frITid har arrangerat IT-mästerskapen i badminton, CM 
i innebandy, skrivit en adventsdikt och laddat upp på chalmers.it. Meddelar även att de 
arrangerar volleyboll på måndagar kl 3, och innebandy kl 5 på fredagar i kårhuset.  

frITid planerar även att göra en ny hemsida, klättring i kopparbunkern och ett IT-
mästerskap i badminton.

§ 10 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 
i)ArmIT
Jonathan Daugaard (revisor) presenterar sig själv och meddelar att det är 10 st föreningar 
som har gått av och 9 st av dem rekommenderas inte att bli ansvarsbefriade.

Jonathan Daugaard (revisor) presenterar att revisionen av armIT:s bokslut och 
verksamhet, de anser att det inte finns några större fel i deras bokslut och 
rekommenderar att de blir ansvarsbefriade.

Sektionen finner armIT 0910 ansvarsbefriade.

§ 11 NyttIT

Fiona Rolander(ordf styrIT) presenterar nyttIT, det är en föreningen som inte varit aktiv 
de senaste åren.

Diskussion
Tobias Axell(IT09) frågar vad nyttIT gjorde, Josef Eklann(mötets ordförande) svara att 
de skulle skriva tidningar ca 4 st per år och det hittills bara har bara getts ut en utgåva. 
De som grundade föreningen har inte varit så aktiva efter starten och det har inte varit 
någon som tagit tag i den under de senaste åren. Fredrik Axelsson (IT08) säger att 
många andra sektioner har mycket trevliga sektionstidningar, nämner att det inte behöver 
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vara en tidning i pappers format det kan funka med en pdf på chalmers.it. Johan 
Larsson(IT06) säger att det inte finns några regler eller riktringer för vad som ska skrivas 
i en sådan tidning, så det är upp till den som skriver. Johan Larsson(IT06) yrkar på att ta 
bort NyttIT. Rasmus Egerö(sexIT) instämmer och säger att den inte borde vara kvar. 
Axel Ljungkvist håller med, frågar också om det går att starta upp den igenom om folk 
skulle bli intresserade. Får svaret att det går. Tomas Odin undrar hur man ska gå till väga 
för att ta tag i NyttIT igen. Fiona Rolander(ordf styrIT) svarar att man ska vända sig till 
styrIT. Johan Larsson (IT06) föreslår att sektionen tar bort NyttIT näst sektionsmöte om 
det inte kommit in något intresse.

§ 12 Propositioner. 

Fiona Rolander(styrIT) informerar hur lyftande av propositionerna kommer att ske.
j) Proposition 1 – Sammansättning av styrIT
Fiona Rolander(styrIT) presenterar propositionen:
”Vid genomgång av stadgan anser Styrelsen att reglering av antal ledamöter och 
poster hör hemma i reglemente. StyrIT föreslår att lägga detta under § 2.2 och § 
2.2.1 i reglementet.”

Propositionen bifalles i sin helhet.

k) Proposition 2 - Proposition för att ta bort punkt §7:2
Fiona Rolander(styrIT) presenterar propositionen:
”På grund av tidigare års dåliga erfarenheter av användandet av årskursrepresentanter
och vi inte ser någon användning för dessa i dagsläget yrkar vi på att paragraf §7:2
stryks från stadgan.”

Propositionen bifalles i sin helhet

l) Proposition 3 - Proposition för ändring av stadga §6:2
Fiona Rolander(styrIT) presenterar propositionen:
”Vid genomgång av stadgan anser Styrelsen att reglering av antal ledamöter och 
poster hör hemma i reglemente. StyrIT yrkar på en ändring av stadga så att §6:2:1 
ändras till “Sektionsstyrelsen består av ordförande, kassör samt i reglemente fastställt 
antal ledamöter. Ordförande och kassör i sektionen skall vara myndiga.””

Propositionen bifalles i sin helhet.

m) Proposition 4 – Proposition för ändring av stadga § 5:2:1
Fiona Rolander(styrIT) presenterar propositionen:
”Vid genomgång utav stadgan yrkar Styrelsen att beskrivning av antal ledamöter i 
Valberedningen, likaså ordförandens uppdrag, hör hemma i reglementet.”

Propositionen bifalles i sin helhet

n) Proposition 5 – Valberedning
Fiona Rolander(styrIT) presenterar propositionen:
Vid genomgång av stadgan anser Styrelsen att reglering av antal ledamöter och 
poster hör hemma i reglemente. Vi anser också att denna paragrafen hör hemma 
under § 2, vi vill därför flytta alla berörda paragrafer ett steg ner.
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Propositionen bifalles i sin helhet

§ 13 Motioner 

o) Motion 1 – Kaffeautomat i Hubben 2.0
Johan Larsson(IT06) lyfter motionen och presenterar motionen:
”William Löf (IT07) och Ola Palholmens(IT06) motion är att man inrättar en 
kaffeautomat i Hubben 2.0 där studenter kan köpa en kopp nybryggt kaffe för en ringa 
slant. En kaffemaskin skulle innebära att vi studenter alltid har tillgång till en 
uppfriskande kopp kaffe, oavsett tid på dygnet. Sådana maskiner finns att hyra hos 
flertalet företag som sedan själva står för underhållningen. ”

StyrIT yttrar att de ställer sig positiva till motionen. 

Diskussion
Freddie undrar vart det hade planerat att ställa denna, Ola Palholmen säger att det finns 
plats i och utanför Hubben 2.0.

Motionen bifalles i sin helhet

p) Motion 2 – Stadgaändring
Fiona Rolander(styrIT) lyfter motionen och presenterar:
”Efter att motioner och propositioner bifalles på sektionsmöten kan fel uppstå i 
stadgar och reglemente. Senast var det inspektor som röstades igenom. Och sen dess 
finns det uppdateringar att göra. Motionen föreslår att sektionens inspektor ska kunna 
utlysa sektionsmöten och att styrIT ska granska stadga och reglemente.”

Diskussion
Erik Axelsson(styrIT) frågar vad en inspektor är, Fiona Rolander(styrIT) svara att det 
är en person som står nära sektionen och kan stå till hjälp vid olika frågor och 
problem som sektionen står in för.

StyrIT:s yttrande: 
Eftersom sektionen tidigare har beslutat om möjligt att tillsätta en inspektor för 
sektionen, så kommer det naturligt att inspektorn får de rättigheter som passar. StyrIT 
yrkar på att motionen bifalles i sin helhet

Motionen bifalles i sin helhet

§ 14 Personval 

Mattias Warnqvist(valberedningen) presenterar hur valberedning arbetar, de har varit 
med under aspningen för de olika föreningar. De har diskuterat med föreningar vad de 
har tyckt, de har även haft intervjuer med alla aspar. De har även förts diskussioner med 
asparna. De har spenderat ca 30 effektiv tid på att forma bra nomineringar till 
föreningarna. Meddelar även att de nominerade är valberedningens förslag och att det är 
sektionsmötet som beslutar vilka som ska väljas in.
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Fredrik Axelsson(IT08) påpekar att det finns 2 st in valberedningen som har en jävig 
position och undrar hur de har arbetat med de. Mattias Warnqvist(valberedningen) svarar 
att de har varit medvetna om detta och tagit hänsyn till detta, tex att under intervjuer så 
har de som haft en jävig position inte yttrat sig.

Mattias Warnqvist(valberedningen) tackar sektionen för förtroendet som sektionen har 
givit dem. 

q) styrIT 10/11 Socialt ansvarig 
Nominerad: Fredrik Axelsson(IT08)
Mattias Warnqvist(valberedningen) presenterar valberedningens motivation till 
nomineringen. 

Fredrik Axelsson(IT08) presenterar sig, han har under det senaste året arbetat med 
mottagningen av nya Chalmersiter på kåren och vill nu arbeta med sociala frågor på IT-
sektionen även mottagningen på sektionen.

Fredrik Axelsson(IT08) svarar på frågor från sektionen. 

Sektionen väljer enhälligt in Fredrik Axelsson(IT08) som socialt ansvarig i styrIT10/11

Fiona Rolander(styrIT) meddelar till Fredrik Axelsson(IT08) att styrIT har lunchmöte 
imorgon kl 12:00 

r) NollKIT 11
Valberedningens nomineringar: Marika Hansson(IT10) som ordförande, Cecilia 
Geijer(IT10) som kassör, Samuel Tiensuu(IT08), Jack Pettersson(IT10), Mathias 
Forssén(IT10), Josefina Andreasson(IT10),  Magnus Larsson(IT10) som ledamöter.

Marika Hansson nominerad till ordförande presenterar sig framför sektionsmötet och tror 
att den gruppen som är nominerad kommer fungera bra ihop. Marika Hansson svarar på 
många frågor från sektionen. Sektionen drar streck i debatten, då det har blivit många 
frågeställningar. 

Sektionen väljer in Marika Hansson som ordförande. 

Cecilia Geijer(IT10) nominerad som kassör presenterar sig framför sektionsmötet. 
Cecilia svarar på frågor från sektionen. 

Sektionen väljer enhälligt in Cecilia Geijer(IT10) som kassör.

Tobias Axell(IT09) nominerar sig.

Tobias Axell(IT09), Samuel Tiensuu(IT08), Jack Pettersson(IT10), Mathias 
Forssén(IT10), Josefina Andreasson(IT10),  Magnus Larsson(IT10) nominerade som 
ledamöter presenterar sig själva framför sektionsmötet. De nominerade svarar på ett 
antal frågor från sektionen. Viktor Mellgren(styrIT) vill höra valberedningens motivering 
till sammansättningen av deras nominerade. Mattias Warnqvist(Valberedningen) 
motiverar med att det finns många typer av personer men dock en stabil grupp som 
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passar bra ihop, valberedning står fast vid deras nomineringar. Sektionen drar streck i 
debatten. Mattias Warnqvist(valberedningen) presenterar motivationen till att Tobias 
Axell(IT09) inte är nominerad till NollKIT 11. Valberedning anser att den gruppen som 
de har nominerat kommer fungera bra, Tobias Axell(IT09) passar inte in i 
gruppdynamiken. Fredrik Axelsson(IT08) undrar om det är något mer än 
gruppdynamiken som ligger till grund för nomineringen. Mattias 
Warnqvist(Valberedningen) svarar att de har gått på de intervjuer som de har haft med de 
som har aspat, det handlar om personligheter och valberedningens åsikter kring de 
nominerade.

Sluten votering om vilka av de 6 nominerade som ska väljas till de 5 platser som 
ledamöter i NollKIT 11.

Mötet tar en paus kl 20:20
Mötet fortsätter kl 20:54

Sektionen väljer Samuel Tiensuu(IT08), Jack Pettersson(IT10), Mathias 
Forssén(IT10), Josefina Andreasson(IT10),  Magnus Larsson(IT10) som ledamöter i 
NollKIT 11

s) P.R.I.T. 11
Valberedningens nomineringar: Amanda Strömsten(IT10) som ordförande, Hanna 
Elleberg(IT10) som kassör, Marcus Stigelid(IT10),  Johan Fredriksson(IT10), Pirre 
Reimertz(IT10), Daniel Bergqvist(IT10) som ledamöter.

Amanda Strömsten(IT10), nominerad som ordförande, presenterar sig framför 
sektionsmötet. Fiona Rolander(styrIT) konstaterar att Amanda Strömsten, som är skriven 
på Maskin programmet, har blivit godkänd av styrIT som medlem i sektionen och har 
betalat sektionsavgift vilket gör att hon är medlem i sektionen men inte inskriven på 
programmet IT. Amanda Strömsten(IT10) svarar på ett antal frågor från sektionen. 
Sektionen drar streck i debatten. 

Sektionen väljer enhälligt in Amanda Strömsten (IT10) som ordförande.

Hanna Elleberg(IT10), nominerad som kassör, presenterar sig framför sektionsmötet. 
Hanna Elleberg(IT10) svarar på frågor från sektionen. Fredrik Axelsson frågar 
valberedningen om deras motivering till nomineringen. Mattias 
Warnqvist(valberedningen) svarar och hänvisar till den motivering som de redan har 
presenterat. 

Sektionen väljer enhälligt in Hanna Elleberg(IT10) som kassör.

Mattias Carlsson(IT10) nominerar sig själv.

Mattias Carlsson(IT10), Marcus Stigelid(IT10),  Johan Fredriksson(IT10), Pirre 
Reimertz(IT10), Daniel Bergqvist(IT10), nominerade som ledamöter, presenterar sig 
själva framför sektionsmötet. De svarar på frågor från sektionen. Valberedningen anser 
att gruppen kommer fungera bättre med deras nomineringar, de står fast vid sitt beslut. 

Sluten votering om vilka av de 5 nominerade som ska väljas som ledamöter i P.R.I.T. 11
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Sektionen väljer in Marcus Stigelid(IT10),  Johan Fredriksson(IT10), Pirre 
Reimertz(IT10) och Daniel Bergqvist(IT10) som ledamöter i P.R.I.T. 11

t) sexIT 11
Nominerade: Gustav Mörtberg(IT10) som ordförande, Niklas Wärvik(IT10) som kassör, 
Paula Eriksson(IT10), Gabriel Andersson(IT10), Joanna Svantesson(IT09), Marcus 
Hultman(IT10) och Oscar Montin som ledamöter.

Gustav Mörtberg(IT10), nominerad som ordförande, presenterar sig framför 
sektionsmötet. Gustav Mörtberg(IT10) svarar på ett antal frågor från sektionen. 
Sektionen drar streck i debatten. Mattias Warnqvist(valberedningen) meddelar att aspar 
som har varit på intervjuer har haft ett stort förtroende för Gustav Mörtberg(IT10).

Sektionen väljer enhälligt in Gustav Mörtberg(IT10) som ordförande.

Niklas Wärvik(IT10), nominerad som kassör, presenterar sig själv framför 
sektionsmötet. Niklas Wärvik(IT10) svarar på ett antal frågor från sektionen.

Sektionen väljer enhälligt in Niklas Wärvik(IT10) som kassör.

Paula Eriksson(IT10), Gabriel Andersson(IT10), Joanna Svantesson(IT09), Marcus 
Hultman(IT10) och Oscar Montin(IT10), nominerade som ledamöter. Dagens 
julkalender läses upp av Oscar Montin(IT10). De nominerade presenterar sig själva 
framför sektionsmötet. De svarar på frågor från sektionen. Rasmus Egerö(sexIT) frågar 
Oscar om han vet hur det är att arrangera en Gasque då han inte var med på aspningen. 
Oscar svarar att han har en bra uppfattning om vad det innebär att arrangera en Gasque 
och han har stort förtroende för gruppen som han är nominerad tillsammans med. Jessica 
Andersson(sexIT) vill veta hur valberedningen resonerat när de nominerade en asp som 
inte varit med och arrangerat en Gasque när sexIT specifikt bett valberedningen att inte 
nominera någon som inte varit med och arrangerat en Gasque. Mattias 
Warnqvist(valberedningen) svarar att valberedning väger in föreningarnas åsikter i deras 
nomineringar, men de kommer inte alltid att följa dom till punkt och pricka. 
Valberedningen tycker att denna gruppen som de har nominerat nu har en bra dynamik 
och tycker att utesluta Oscar Montin(IT10) hade skadat mer än vad det hade gjort nytta.
Sektionen drar streck i debatten.

Sektionen väljer enhelligt in de nominerade, Paula Eriksson(IT10), Gabriel 
Andersson(IT10), Joanna Svantesson(IT09), Marcus Hultman(IT10) och Oscar 
Montin(IT10), som ett oformligt stycke.

§ 15 Övriga frågor 
Fiona Rolander(styrIT) meddelar att den 16 Januari är det föreningsutbildning som är 
obligatorisk för de nya föreningarna 

§ 16 Mötets avslutande 
Josef Eklann(mötets ordförande) avslutar mötet kl 23:16
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