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 § 1  Mötets öppnande 
  Fiona Rolander(ordf styrIT) förklarar mötet öppnat. 
 

 § 2  Val av mötets ordförande 

 
  Sektionen väljer Marcus Sundberg(IT06) som mötets ordförande. 
  

 § 3  Val av mötets sekreterare 

 
  Sektionen väljer Fredrik Ström(Sekreterare styrIT) som mötets sekreterare. 
 . 

 § 4  Val av mötets justerare tillika rösträknare 

 
Sektionen väljer Gustav Landén(IT08) och Philip Steingrüber(IT09), som mötets 

justerare tillika rösträknare.  
  

 § 5  Mötets behöriga utlysande 

 
  Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 
  

 § 6  Fastställande av mötets dagordning 

 
  Sektionen fastställer mötets dagordning som den är. 
 

 § 7  Adjungeringar 

 
  Inga adjungeras in detta möte 

 

 § 8  Meddelanden 

 
  a) P.R.I.T. 11 
  Amanda Strömsten(ordf P.R.I.T. 11), presenterar om ett projekt Hubben 2.1. Där de ska 

  renovera Hubben 2.0, mer info finns på http://prit.chalmers.it/11/ . Det kommer även 

  vara Hubben summerclub 1.0 under sommaren för de som renoverar. Regler för  

  grupprummet, P.R.I.T. och styrIT har bestämt att grupprummet i Hubben bara kan bokas 

  under luncher och inte under resten av dagen då det ska vara en pluggmiljö 

 
Anna Sandberg(Chalmers studentkår) informerar att det har valts in en ny kårledning, 3 

stycken från IT. Det går att söka Charm. Från 2013 kommer det införas block-sheman. 

 
  Jonathan Daugaard (revisor) informerar om hur sektionens bokförningar har gått under 

  året och vilka som inte är ansvarsbefriade. 

 
  Fiona Rolander(orf styrIT) informerar att styrIT har införskaffat IT-pinns och frackband 

  som går att köpa av styrIT i Hubben 2.0. 

 

http://prit.chalmers.it/11/
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 § 9 Fastställande av preliminär budget för sektionen 

 
  Martin Hesslund (kassör styrIT) presenterar den preliminära budgeten, nämner att vi 

  kommer bli fler på IT vilket ger mer intäkter och att programledningen bidrar med mer 

  pengar. Sektionen beräknas gå ca 37 000 SEK plus nästa är. 

 
  Sektionen godkänner den preliminära budgeten som den är. 

 

 § 10 Presentation av NollKIT 11:s budget 

 
  Cecilia Geijer(kassör NollKIT 11) presenterar NollKIT 11:s budget, säger att den har till 

  stor del baserats på tidigare års budget. De stora skillnaderna är borttagning av  

  subventioneringar till F-sepxet, de pengarna har gått till andra poster. Nollavgift är sänkt 

  till 250 kr, de räknar med att 75 st nollan kommer betala nollavgift. Jonathan Daugaard 

  (revisor) anser att marginalen 2600 SEK är för liten, han tycker ca 10 % marginal är mer 

  rimligt. 

   
  Sektionen ställer frågor om budgeten och Cecilia Geijer(kassör NollKIT 11) svarar. 

 
  Sektionen godkänner NollKIT 11:s preliminära budget som den är. 

   

 § 11 Verksamhetsmål 
 

  b) NollKIT 11 
Marika Hansson (ordf NollKIT 11) presenterar NollKIT 11:s mål är: att nollan ska känna 

sig välkommen och att alla nollan ska hitta minst en vän. Alla nollan ska klara sin första 

tenta. 
 

  c) sexIT 11 
  Gustaf Mörtberg (ordf sexIT) presenterar : förvalta den tradition som som IT har och 

  arrangera sittningar. Vinna CM i fest. Uppmuntra till en sund alkoholkultur. 
 

  d) P.R.I.T. 11 
  Amanda Strömsten (ordf P.R.I.T. 11) presenterar P.R.I.T.:s mål: ska ha många  

  arrangemang, renovera Hubben 2.0 och göra Hubben 2.0 finare och mysigare.   
 

  e) digIT 10/11 

Mattias Fridén(digIT) Göra digIT mer självständigt, dokumentera mer och bättra. Hålla 

ordning och uppdatera alla system på IT. Driva intresset för teknologi på IT. 

 

 § 12  Verksamhetsrapporter 

 
  f ) styrIT 10/11 

  Fiona Rolander (ordf styrIT) presenterar att styrIT 10/11 har haft bullmöte med  

  Programledningen, infört ordf möten. Närvarat på utskott, klarat alkoholproven. Planerat 

  klart balen, haft möte med programledningen, arrangerat en ohmsitts, reviderat stadga o 

  reglemente, lagt fram en ny budget och haft många styrIT-möten. 

 

  g ) snIT 10/11 

  Viktor Mellgren (ordf snIT) presenterar att snIT 10/11 har hjälp studenter som har  

  problem med kurser. Studiebevakning, bokbytardag dock lågt intresse. Pedagogiska  
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  priset kommer att delas ut under hösten, då det har varit få nomineringar. 

 

  h ) NollKIT 11 

  Marika Hansson (ordf NollKIT) presenterar att NollKIT 11 har Micro har valts till  

  Nollkampsansvarig, MK tycker att Nollkampen ska utvecklas. Varit på NollK- 

  utbildning, modulen har skrivits och granskas. Varit på postmöten med MK och andra 

  NollK:n. Phadder info har hållits. Varit på kalas. Bokat lokal till nollfinalen,   

  handelspubben. De ska boka lokal för nästa års NollKIT p.g.a. många lokaler bokas  

  tidigt av andra sektioner. 
  

  i ) sexIT 11 

  Gustaf Mörtberg (ordf sexIT 11) presenterar att sexIT 11 har arrangerat sittningar,  

  Djungelsittning, Bastusittning, reunITe, vann CM i fest, langasque.   

 

  j ) P.R.I.T. 11 

Amanda Strömsten (ordf P.R.I.T. 11) presenterar att P.R.I.T. 11 har haft postohmsitts. 

Bjöd på tårta under alla hjärtansdag. Arrangerat pokerkväll, pubrunda med teama nörd, 

fixa Hubben dag, Bastusittning, reunITe, brainstorm-möte för att komma på idéer om 

Hubben 2.0. 

  

  k ) armIT 10/11 

  Martin Hesslund(armIT) har tagit emot företags arrangemang, plannerar DATE-IT. 

 

  l ) digIT 10/11 

  Mattias Fridén (digIT)har gått igenom projekt som de håller på med och börjat prioritera, 

  kommit överens med styrIT om att de ska få ta hand om sin egen budget. Har just nu en 

  designtävling om hur nya chalmers.it ska se ut. 

 

  m ) frITid 10/11 

  Ingen från frITid 10/11 är närvarande. 

 

 § 13 Personval 

   
  n) styrIT 11/12 

  Mattias Warnqvist (valberedningen) presenterar hur de har nominerat de nominerade och 

  presenterar de nominerade till styrIT 11/12. 

 

  Valberedningen svarar på frågor från sektionen. 

 

  Diskussion kring hur styrIT 11/12 ska röstas in (angående antalet ledamöter), då  

  valberedningen har föreslagit en extra person i styrIT jämfört med tidigare år.  

  Reglementet tillåter detta. 

 

  Sektionen beslutar att välja in Ordförande och Kassör, sedan antal personer i styrIT och 

  sen resten av posterna.   

 

  Ordförande 

  Daniel “Vind” Ström 

   

  Kassör 

  Marika “Kohina” Hansson 

 

  Vice ordförande 
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  Mathias “Möhl” Forssén 

 

  Sekreterare 

  Hanna “B$” Kowalska Elleberg 

 

  Socialt ansvarig 

  Paula “Pewhl” Eriksson 

 

  Masteransvarig 

  Viktor “Vixen” Mellgren 

 

  Ledamot 

  Gustaf “Pops” Hallberg 

 

 

  Daniel Ström(vice ordf styrIT) presenterar sig och svarar på frågor från sektionen.  

  Fredrik Axelsson rekommenderar Daniel Ström(vice ordf styrIT), Fiona Rolander  

  rekommenderar Daniel Ström(vice ordf styrIT). 

 

  Valberedningen presenterar sin motivation, han har stort stöd från sittande och  

  nominerade och har erfarenhet. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Daniel Ström(vice ordf styrIT) som ordförande i styrIT  

  11/12. 

   

  Marika Hansson (ordf NollKIT) presenterar sig och svarar på frågor från sektionen. 

 

  Valberedningen presenterar sin motivation, Marika Hansson (ordf NollKIT) har stöd från 

  valberedningen. Valberedningen ser att hon har mycket motivation för styrIT:s  

  verksamhet.  Valberedningen tror att Marika Hansson (ordf NollKIT) kommer kunna 

  hantera både att sitta som ordförande i NollKIT och kassör i styrIT. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Marika Hansson (ordf NollKIT) som kassör i styrIT 11/12. 

   

  De nominerade och intresserade till ledamötesposterna i styrIT presenterar sig, Mathias 

  Forssén, Hanna Kowalska Elleberg, Paula Eriksson, Viktor Mellgren, Gustaf Hallberg. 

  Dessa svarar på frågor från sektionen. 

 

  Sektionen väljer enhälligt att styrIT 11/12 består av 8 personer. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Mathias Forssén som vice ordförande i styrIT 11/12. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Hanna Kowalska Elleberg som sekreterare i styrIT 11/12. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Viktor Mellgren som Masteransvarig i styrIT 11/12. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Paula Eriksson som Socialt ansvaig i styrIT 11/12. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Paula Eriksson som ledamot i styrIT 11/12. 

 

  Mötet tar paus 20:38 

 

  Mötet fortsätter 20:50 
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  o) snIT 11/12 

  Ordförande 

  Kajsa “Kajsa” Lindberg 

 

  Vice ordförande 

  Jennifer “Ögat” Panditha 

 

  Sekreterare 

  Vakant 

   

  Ledamot 

  Vakant 

 

De som är intresserade av ordförande posten presenterar sig själva, Kajsa 

Lindberg(IT08) och Jennifer Panditha(IT10). 

 

Jennifer Panditha(IT10) presenterar vad hon har för mål med snIT, hon vill veta vad 

sektionen och gemene student vill att snIT ska göra. 

 

Kajsa Lindberg(IT08)  presenterar vad hon har för mål med snIT, hon vill utveckla snIT 

och göra snIT större. 

 

  Valberedningen presenterar sin motivation till nomineringen, de ser dock att båda som är 

  intresserade skulle passa bra på posten som ordförande i snIT. 

 

  Båda svarar på frågor från sektionen. 

 

Fiona Rolander(ordf styrIT) frågar om de intresserade kan ge sektionen en mening om 

varför de ska röstas in som ordförande i snIT. 

 

  Kajsa Lindberg(IT08)  – ”Arbetet i snIT skulle passa mig som handen i handsken”. 

 

  Jennifer Panditha - ”Jag har konkreta förslag på vad jag vill göra i snIT och vara en bra 

  ledamot i styrIT”. 

 

  Erik Axlesson(styrIT) begär sluten votering. 

   

  Sektionen väljer in Kajsa Lindberg(IT08) som ordförande i snIT 11/12. 

 

  Sektionen väljer enhälligt in Jennifer Panditha som vice ordförande i snIT 11/12. 

 

  p) frITid 11/12 

  Valberedningen har valt att inte lägga en nominering till frITid 11/12 då vi känner att de 

  intervjuade inte har motivationen nog att driva föreningens verksamhet samt att sittande 

  förening ej genomfört fullgod aspning. Vi rekommenderar istället att invalet skjuts upp 

  till nästa sektionsmöte, ordinarie eller extrainsatt, då både valberedningen och  

  föreningen haft mer tid på sig att hitta en lämplig grupp. 

 

  Valberedning ser inte att det finns tillräckligt med motivation från de som har varit  

  intresserade att driva frITid som en sektionsförening. 

 

  Valberedningen rekommenderar att skjuta upp invalet och arrangera någon form av  



Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare 

Marcus Sundberg Fredrik Ström Gustaf Landén  

  Philip Steingrüber 

  aspning, antingen att aspningen drivs av det sittande frITid eller att valberedning  

  tillsammans med styrIT arrangerar en aspning. 

 

  Diskussion angående frITid och dess bristande intresse. Diskussionen flyter kring om 

  frITid ska vara en sektionsförening eller göra om föreningen till en intresseförening, det 

  påpekas även att det tidigare år varit mycket större intresse för frITid och att det finns 

  potential att hitta nya personer till frITid. 

 

  Sektionen beslutar att sätta alla poster i frITid vakant. 

 

 § 14  Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

 
  q) digIT 09/11 

Erik Axelsseon(styrIT) och Erik Larkö(IT07) presenterar att digIT 09/11 satt i ca 1.5 år. 

Under detta år/åren har de bytt ut servrar och uppdaterat system. De har strukturerat upp 

digITs material och gjort om ljudsystemet i Hubben 2.0. På chalmers.it har digIT lagt till 

så man kan hitta varandra via nick, rss-feed på nyheter, en utskrift funktion som är 

kopplad till chalmers skrivare. De har gjort digIT med synligt mot sektionen. Hela 

föreningen har strukturerats  upp. De har arrangerat aspning och upplärning av systemen 

för nya medlemmar. De har arrangerat mästerskap i programmering. De har utvecklat 

många nya system som kanske kan vara till någons nytta. Strukturerat upp föreningarnas 

hemsidor och hållit igång servrarna. Backup har återinförts. 

 

  digIT har inte haft en egen ekonomi under denna perioden, därför har de inte någon  

  ekonomisk berättelse. 

 

Fredrik Axelsson(styrIT) saknar slutsatser och reflektion kring vad de har gjort och vad 

som kan göras i framtiden, om de får mer pengar. Erik Axelsson(styrIT) svarar att de har 

lagt mycket pengar på sladdar och datorer. Det finns mycket som kan göras men de har 

inget klart svar. Erik Larkö(IT07) påpekar att det är det sittande digIT som ska få en egen 

ekonomi. 

 

 § 15 Propositioner 

   
  r) Skriftlig rapportering av bokföring och verksamhetsrapport 

Propostitionen handlar om att sektionsföreningar ska lämna in bokföring och 

verksamhetsrapport både till revisorer och styrIT innan varje ordinarie sektionsmöte. 

 

  Fiona Rolander (ordf styrIT) presenterar propositionen och presenterar ett   

  ändringsyrkande av propositionen. 

 

  Sektionen beslutar att bifalla styrITs ändringsyrkande. 

 

  Sektionen beslutar att bifalla propositionen. 

 

 § 16  Motioner 

 
  s) Införskaffande av IT-fana 

  Motionen handlar om framtagande av förslag till en sektionsfana för IT-sektionen. 
  Mikael Weckstén(IT10) lyfter motionen och presenterar den. 

 

  Fiona Rolander(ordf styrIT) presenterar styrITs yttrande, styrIT är positiva till motionen. 
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Mikael Weckstén(IT10) vill gärna vara med och utveckla en IT-fana. Paula Eriksson 

(IT10) vill föreslå Marcus Hultman(IT10) då han är duktig och gjort ett bra jobb i sexIT. 

Alexander Widar(IT07) är intresserad av att sitta med i en sådan grupp. Mikael Weckstén 

påpekar att en fana kommer kosta en hel del pengar. Fiona Rolander(styrIT)påpekar att 

detta bara är ett första steg i att skaffa en fana till IT. 

 

  Setionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

 

  Alexander Widar, Mikael Weckstén och Marcus Hultman.  

Sektionen beslutar att dessa ska utföra motionen. 

 

 § 17 Aktivitetsgrupp för masterstudenter 

 
Viktor Mellgren(snIT) presenterar vad en aktivitetsgrupp för masterstudenter är. De ska 

arrangera aktiviteter för masterstudenter och även hjälpa till i mottagningen av 

masterstudenter. Carl Engström(IT07) säger att det finns ett stort intresse hos 

masterstudenter att ha en sådan grupp och arrangera akriviteter. Fredrik Axelsson(styrIT) 

säger att det är bra om en sådan grupp består av masterstudenter. 

 
  StyrIT vill veta om det finns något intresse av en aktivitetsgrupp för masterstudenter och 

  om sektionen vill att styrIT fortsätter arbetet med en sådan grupp. 

 
  Det finns intresse från sektionen att vara med i en sådan grupp, styrIT fortsätter och  

  utvecklar 

 

 § 18 Socialtansvarig informerar om alkoholvanor 

 
  Fredrik Axelsson (styrIT) informerar om att det finns en kurator, Mikael Carlsson tel. 

  031-7722545, om det är någon som behöver prata eller behöver hjälp av något slag så 

  kan man ringa eller besöka honom, han sitter på tredje våningen i kårhuset.   

  Alkoholkulturen på IT-sektionen har försämrats under det senaste året, indikationer har 

  kommit från programledningen och från studenter. 

 
  Mikael Weckstén undrar om det finns intresse för en nykterist-förening på IT, det  

  finns/funnits sinus, en nykterist-förening på Chalmers. Han säger att det är viktigt att det 

  finns en annan sida av Chalmers och IT än bara att festa med alkohol, det är viktigt att 

  lyfta fram att man inte måste dricka alkohol. Vi ska visa en bra bild mot nollan som  

  kommer i höst. 

 
  Om en nykterist-förening skulle startas på IT, ska det vara en helnykterist-förening eller 

  ska den vara riktad mot en sund alkoholkultur. 
 

 § 19  Övriga frågor 
Finns det någon kurator på IT? Fredrik Axelsson(styrIT) svara att ingen i styrIT är 

utbildad kurator och bör inte agera som en kurator då de inte har kompetensen. 

 

  Hur bestämmer man en mötesordförande, kan det vara sektionsordförande? StyrIT svarar 

  att det är opraktiskt att styrITs ordförande är mötets ordförande då denne ofta har  

  uttalanden och andra saker att hålla reda på. Det är bra att ha en mötets ordförande som 

  har kunskap och erfarenhet. 

 

 § 20  Mötets avslutande 
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  Mötet avslutas 22:41. 


