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§ 1 Mötets öppnande 

Daniel Ström (styrIT) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.  

§ 2 Val av mötets ordförande 

Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 

Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) väljs som sekreterare för mötet. 

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Jack Pettersson (IT10) och Gustav Mörtberg (IT10) väljs som justerare tillika 

rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 

Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 

Sektionen fastställer mötets dagordning i sin helhet.  

§ 7 Adjungeringar 

Dan Li (vUO) från kårledningen. Emila Ingemarsdotter, Linnea Wikman, Michel 

Eldkrantz och Joakim Zaar från CETAC. 
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§ 8 Meddelanden 

a) CETAC. CETAC presenterar sig och förklarar vilka de är. Startades på elektro för 46 

år sedan. Ordnar praktikplatser i USA och Kanada, kan sökas oberoende av betyg och 

ekonomisk bakgrund. 27 i föreningen, 5 i styrelsen. Antal medlemmar varierar. Viktor 

Ansund (IT09) ordförande, Joakim kassör, Michele redaktör, Linnea samordnar jobben i 

USA, Emilia även hon samordnare. Viktor berättar lite om hur föreningen är 

organiserad. Föreningsrummet ligger numer precis bredvid Hubben, dit de fick flytta 

nyligen. Även USA-SIP sitter i rummet - de jobbar med samma sak fast för andra 

sektioner. Medlemmarna samlar ihop pengar till sitt stipendium genom att sälja 

annonser. Styrelsen ordnar allt det praktiska. Som medlem får man meriterande jobb i 

USA, stipendium som täcker resan, en vecka i New York tillsammans. Åker också till 

Stockholm på säljevent. Man får gå förberedande kurser. Det är bara att ringa eller 

mejla om man undrar något. Man får inte vara färdigutbildad om man vill söka.  

b) Dan Li från kåren. Här för att svara på frågor, IT:s sektionskontakt. CSN-frågan har 

jobbats med under sommaren, Chalmers får behålla sitt gamla system. Alla får behålla 

full CSN om man har läst tillräckligt under ett år. CHARM söker IT-ansvarig.  

Kårens dag torsdag 29 september - kårföreningar visar upp sig. 

Studentcentrum ska göras om. Studenttorg vid biblioteket dit man kan komma med 

studierelaterade frågor. Där kan man också hänvisas till origo där Chalmers 

studievägledare är samlade. 

c) StyrIT har jobbat med en sektionsmöteshandbok. Färdigt utkast, men ska justeras lite. 

Utskrivna ex finns, samt en länk på Chalmers.it. Beskriver och förklarar reglerna som 

hör till ett sektionsmöte. 

d) Inval till valberedningen och revisorer nästa sektionsmöte. Valberedningen kommer 

ha lite info/aktiviteter angående det. Valberedningen har ansvar för att se till att det 

finns folk som kan bli invalda till sektionsföreningarna, har intervjuer och nominerar. 

Mer information kommer upp om en vecka. 

§ 9 Verksamhetsrapporter 

Inga verksamhetsrapporter. 

§ 10 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

Inga verksamhetsberättelser. 

§ 11 Mastergruppen 

Viktor Mellgren (styrIT) presenterar sig och förklarar vad mastersgruppen är. Ska hitta 

på aktiviteter med mastersstudenter och öka kontakten mellan dem och sektionen. Vill 

veta vilka som vill vara med i en sådan grupp. Ska träffas ibland och hitta på lite olika 

arr för mastersstudenter.  
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Fiona Rolander (IT08) undrar om det kan tas upp på nästa sektionsmöte igen, eftersom 

det är många som precis börjat läsa master. Viktor Mellgren säger att det kan dras igång 

när som helst, bara folk är intresserade. Säger att vi kan ta upp det på nästa möte igen, 

och att vi ska ta upp det på mastersnivå också. Man kan skicka ett mejl till styrIT om 

man undrar något. 

§ 12 IT-fanan 

Många andra sektioner har en egen fana, IT har ännu ingen. Används vid kårens 

officiella arrangemang. En grupp har jobbat fram några förslag som sektionen ska ta 

ställning till.  

Mikael Weckstén (IT10) presenterar vad gruppen har gjort, och frågar sektionen vad de 

tycker om förslagen de kommit fram till. Zorek-versionen är mycket populär. Andra 

förslaget är ett moln med ettor och nollor, och tredje en Alan Turing-maskin med rulle 

med binär kod. Den senaste finns i lite olika versioner. Mikael Weckstén vill ha respons 

på förslagen.  

Mikael Weckstén ger några exempel på hur andra sektioners fanor ser ut. Elektroner, 

kemiska tecken mm, de flesta har äldre teman.  

Josef Eklann meddelar att vi går över till talarlista. 

Erik Axelsson (IT07) undrar vad det första molnet var för något. Mikael Weckstén säger 

att det ska vara ett moln med binär kod eller liknade. 

Amanda Strömstén (IT10) undrar hur detaljerad maskinversionen kommer vara. Mikael 

Weckstén säger att den ska göras om eftersom det inte är vår bild – den kommer bli mer 

stilren. 

Mikael Weckstén säger att han tycker att flaggan ska ha vit bakgrund. 

Markus Pettersson (IT09) undrar vad maskinen är för något. Zen förklarar att det är en 

gammal dator. Gustaf Hallberg (IT07) utvecklar.  

Fiona Rolander tycker inte det är bra med mycket detaljer, flaggan ska ju synas på långt 

håll. Mikael Weckstén tycker att heller det inte ska vara så mycket detaljer. Man kan få 

samma grundidé fast mer stilren.  

Mikael Weckstén säger att vi inte ska bestämma något nu, utan att säga vilken väg vi 

ska gå. Nästa sektionsmöte ska de ha slutgiltiga förslag som sektionen kan rösta om. 

Sofia Larsson (IT 08) undrar om vi inte ha IT-loggan på fanan. Mikael Weckstén säger 

att de andra sektionerna inte har på det sättet. 

Mathias Forssén (IT10) säger att det ser ut som en gravsten. 

Daniel Bergqvist (IT10) undrar om man inte kan skicka in egna förslag. Mikael 

Weckstén säger att de gärna tar emot. fangruppen@chalmers.it.  

Gustav Mörtberg (IT10) undrar om det är vanligt att ha sektionshelgonet på fanan? 

Mikael Weckstén svarar att det inte är det. 

Fiona Rolander gillar idén med ettor och nollor, men vill ha förslag som är lite mer 

varierande. 
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Daniel Bergqvist undrar om de andra sektionerna har sin sektionsfärg som 

bakgrundsfärg. Mikael Weckstén säger att de flesta inte har det, de brukar vara vita. TD 

har både färg och logga, men ingen annan. 

Marcus Hultman (IT10) meddelat att han ska ladda upp ett förslag som han har gjort. 

Gustav Mörtberg undrar om man inte visa exempel på andras fanor nästa gång. 

Daniel Ström undrar om loggan någon annanstans än på fanan? Mikael Weckstén säger 

att om vi haft ett standar hade den varit på det, men annars inte.  

Alexander Widar (IT07) tycker inte vi ska ha IT-loggan, det är bättre om det är mer en 

symbol för vilken sektion det är. Borde vara IT utan att det är Chalmersprofilen som 

framhävs. 

Gustav Mörtberg tycker att vi borde kolla vad D har så det inte blir samma. Alexander 

Widar säger att D har kulram och d-vippa på sin. 

Davis Sundelius (IT07) tycker att Marcus Hultman förslag som visas på projektorn är 

fint. 

Hanna Kowalska Elleberg (IT10) tycker att det ser lite ut som en hjälporganisation. 

Erik Larkö (IT07) tycker att det ser ut som FN:s logga. 

Gustaf Hallberg tycker molnet är lite för tidsbundet. 

Fiona Rolander tycker det är fint att ha ettor och nollor i bakgrunden - de behöver inte 

vara så framträdande. Hon tycker det är svårt med IT-anknutna symboler, eftersom det 

kan vara lite vad som helst. 

Mikael Weckstén säger att de diskuterade det mycket, men inte kom på några klockrena 

symboler. 

Markus Pettersson tycker att Chalmers studentkårs logga med många detaljer är 

snyggast. Mikael Weckstén säger att studentkårens är den enda fanan som har text på 

sig. 

Josef Eklann säger att talarlistan är tom. Om ingen har något mer att tillägga undrar han 

om man kan lägga diskussionen till handlingarna. 

Mikael Weckstén meddelar att färdiga förslag ska presenteras nästa ordinarie 

sektionsmöte. 

Sektionen finner att diskussionen läggs till handlingarna. 

§ 13 Personval 

a) frITid:  

Valberedningen förklarar att ett nytt försök att välja in ett frITid skulle göras det här 

mötet. En intresseanmälan kom in, men det var för lite för att göra någon nominering.  

Tomas Odin (IT09) säger att ahn var på intervju i våras och undrar om den intervjun 

fortfarande gäller. Josef Eklann tror inte det 

Mattias Warnqvist (IT07) säger att kassör och ordförande ska anmäla sig till 

valberedningen 24 timmar innan mötet.  
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Josef Eklann tycker att vi ska spara invalet till nästa möte. 

Daniel Ström säger att det inte går att välja in ett frITid nu eftersom ingen har anmält 

sitt intresse. Men styrIT kommer fortfarande att hyra gympasalen, så man kan utnyttja 

den om man vill. 

Erik Axelsson meddelar att det är innebandy fredagar kl 15. 

Fiona Rolander säger att valberedningen inte har hållit någon aspning eftersom det inte 

är deras jobb. Hon tycker att valberedningen och styrIT ska marknadsföra det mer till 

nästa möte. Uppmanar nollan att funderar på om de skulle vilja söka, det finns många 

som tycker det är roligt att gå.  

Marcus Johansson (IT09) undrar om styrIT vill ha hjälp att arra CM-aktiviteter.  

Valberedningens förslag är att valet bordläggs till nästa möte. 

Daniel Ström undrar om gamla fritid vill ordna en aspning. 

Tomas Odin säger att de försökte i våras, men att de inte fick några intresserade.  

Hanna Kowalska Elleberg säger att det har börjat nya som kanske är intresserade. 

Sektionen bordlägger invalet till nästa sektionsmöte. 

 

§ 14 Propositioner 

a) Stryka digIT som intresseförening.  

Bakgrund: digIT är numera en sektionsförening, vilket borde utesluta att den även är en 

intresseförening. 

Förslag:  

att stryka digIT i Reglementet under § 6.1.1 

Daniel Ström presenterar propositionen.  

Tobias Axell (IT09) undrar om det kommer det få några effekter. Daniel Ström säger att 

det inte kommer det. 

Josef Eklann förklarar vad skillnaden mellan sektionsförening och intresseförening är. 

En sektionsförening är vald av sektionen, har uppdrag och är en del av sektionen. 

Intresseföreningar är öppna för alla inom sektionen som vill vara med, sen är det upp till 

föreningen om det bara är folk på IT eller även andra som är välkomna. 

Intresseföreningar har även egen ekonomi.  

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

b) Tydliggörande av personval. 

Bakgrund: Om fallet skulle vara att det blir lika mellan vakant och person vid ett val så 

anser styrelsen att person bör ha företräde då det inte är konflikt mellan två personer och 

ingen prioritering behöver göras. Vidare anser styrelsen att personen har tillräckligt med 

stöd för att bli invald även om det blir lika mellan vakant och person.  

Förslag:  
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att lägga till i Stadgan § 4.8.2 

§ 4.8.2 Omröstningsförfarande 

Omröstning skall ske öppet, om ej sluten votering begärs. Vid lika röstetal har 

mötesordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Vid lika mellan 

vakant och person vinner personen. 

Daniel Ström presenterar propositionen. 

Erik Larkö undrar vad som händer om både vakant och person får noll röster. 

Daniel Ström säger att då röstas den personen in.  

Josef Eklann säger att propositionen kommer behöva klubbas på två sektionsmöten för 

att gå igenom. 

Ann Michélsen (IT08) undrar om den kommer gälla under nästa sektionsmöte om det 

klubbas igenom då. Josef Eklann säger att den inte kommer det. 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

c) Tilläggande av Interpellation 

Bakgrund: Under skrivandet av sektionsmöteshandboken så fann vi att detta saknades i 

styrdokumenten och detta är något som styrelsen är positiva till. Detta medför en större 

öppenhet gentemot sektionen och möjlighet att ställa frågor till styrelsen. 

Förslag: 

att lägga till i Stadgan § 4.7 och §4.7.1 

§ 4.7 Interpellation 

§ 4.7.1 Interpellation 

Medlem som önskar ta upp interpellation på sektionsmötet skall tillhandahålla 

interpellation till sektionsstyrelsen senast fem läsdagar före sektionsmötet. 

att lägga till i Stadgan § 4.3.3 

§ 4.3.3 Utlysning 

Sektionsmötet skall utlysas minst tio dagar i förväg genom att kallelse enligt reglemente 

anslås. Inkomna motioner, interpellationer och propositioner skall anslås minst tre 

läsdagar i förväg. Övriga möteshandlingar skall anslås enligt stadga eller reglemente. 

att lägga till i Reglemente § 1.2.1 

§ 1.2.1 Förslag till dagordningen skall anslås fem dagar innan sektionsmötet och 

förslaget skall innehålla: 

• Datum, plats och tid för mötet 

• Mötets öppnande 

• Val av mötets ordförande 

• Val av mötets sekreterare 

• Val av mötets justerare tillika rösträknare 

• Mötets behöriga utlysande 
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• Fastställande av mötets dagordning 

• Adjungeringar 

• Föregående mötesprotokoll 

• Meddelanden 

• Verksamhetsrapporter 

• Eventuella års- och revisionsberättelser 

• Eventuella personval 

• Propositioner 

• Motioner 

• Interpellationer 

• Övriga frågor 

• Mötets avslutande 

Daniel Ström presenterar propositionen.  

Josef Eklann säger att ”interpellation” innebär att en instans av sektionen är skyldig att 

svara på en interpellation, det står inte propositionen som den ser ut nu.  

Erik Larkö undrar vad som händer om en interpellation skickas in försent. 

Markus Pettersson säger att den i alla fall skickats in innan nästkommande 

sektionsmöte. Vind säger att vi inte är skyldiga att svara till det första mötet. 

Daniel Ström säger att interpellation, motion och proposition är begrepp som är 

väldefinierade i styrelsesammanhang, vi borde inte behöva definiera dem ytterligare.  

Sofia Larsson tycker att det borde stå någonstans i stadga eller reglemente, så att det 

finns dokumenterat. 

Gustav Mörtberg undrar om man kan lämna in anonyma interpellationer? Josef Eklann 

tolkar det som att man inte kan vara det, eftersom man måste vara medlem för att skicka 

in en.  

Fiona Rolander tycker man borde kunna sålla bort oseriösa frågor om det kommer in 

sådana. Man ska vara försiktig med formuleringen så att styrIT inte behöver svara på 

ALLT. 

Gustaf Hallberg menar att styrIT borde göra ett uttalande om frågan, men inte 

nödvändigtvis svara på det. 

Mattias Warnqvist menar att man nog kan formulera det på ett bra sätt. 

Markus Pettersson säger att om det ska finnas tvång att svara borde man inte kunna vara 

anonym. 

Daniel Ström säger att skillnad mellan interpellation och bara ställa fråga direkt under 

ett sektionsmöte är att styrIT kan förbereda sig vid en interpellation. 

Gustav Mörtberg undrar om interpellation bara kan skickas till styrIT, eller om det 

gäller andra föreningar också?  
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Erik Axelsson undrar hur det fungerar med hemlig eller känslig information. Daniel 

Ström säger att då kan vi säga att vi inte kan/vill svara.  

Markus Pettersson tycker det vore dåligt med svarstvång. 

Fiona Rolander undrar vem som lyfter interpellationen under mötet. Daniel Ström 

svarar att det kan man vara flexibel med, antingen styrIT eller den som skickat in den. 

Josef Eklann meddelar att det står i kårens stadga att det är styrelsen som ansvarar för 

att svara på interpellationen. 

Josef Eklann vill göra ett tilläggsyrkande, nämligen 

att lägga till i Stadgan § 4.7 och §4.7.1 

§ 4.7 Interpellation 

§ 4.7.1 Interpellation 

Medlem som önskar ta upp interpellation på sektionsmötet skall tillhandahålla 

interpellation till sektionsstyrelsen senast fem läsdagar före sektionsmötet. Det är 

sektionsstyrelsen som är ansvarig för att svara på interpellationer. 

Sektionen godkänner tilläggsyrkandet. 

Propositionen bifalles med tilläggsyrkandet. Propositionen måste klubbas nästa 

sektionsmöte igen för att träda i kraft. 

§ 15 Motioner 

Inga inkomna. 

§ 16 Övriga frågor 

Gustav Mörtberg undrar när nästa möte är. Viktor Mellgren svarar att det är torsdagen 

den 6/10 kl 18.00. 

Markus Pettersson yrkar på att styrIT ska göra facebooks-events inför sektionsmötena. 

Mathias Forssén undrar om det kommer finnas någon dricka att köpa i Hubben, Amanda 

Strömstén säger att det kommer finnas fika och dricka. 

§ 17 Mötets avslutande 

Josef Eklann förklarar mötet avslutat klockan 19:40. 

 


