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§ 1 Mötets öppnande 

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

§ 2 Val av mötets ordförande 

Daniel Ström (styrIT) 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), Paula Eriksson Imable (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. 
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§ 7 Adjungeringar 

Dan Li (VUO) adjungeras in med yttranderätt. 

§ 8 Meddelanden 

(a) P.R.I.T. 11 

P.R.I.T. meddelar att de kommer ta bort en tallrik för varje smutsig tallrik som 

lämnas i Hubben. 

(b) styrIT 11/12 

Daniel Ström säger att vi får tillbaka grupprummet vi hyrt tidigare från och med 

nästa år.  

Paula Eriksson Imable säger att man ska tänka på att respektera varandra, och tänka 

på att inte dricka för mycket. 

(c) Dan Li 

Kåren vill att man ska söka kårens idrottsförening och jämlikhetskommittén, där 

David Sundelius sitter ensam som kassör. Meddelar att David Sundelius är i 

Stockholm på en konferens om studenters rättigheter. Man kommer komma in i 

bastun och poolen med hjälp av kårkortet inom kort.  

§ 9 Personval 

(d) Valberedningen 

Mattias Warnqvist (IT07) från valberedningen säger att de valt att rekommendera 

istället för att nominera. Det är endast Josef Eklann (IT05) som blivit 

rekommenderad till valberedningen, men han har inte blivit rekommenderad till 

någon speciell post. De andra som visat intresse var lite osäkra. Mattias Warnqvist 

säger också att det var svårt att lägga nomineringar när vissa i valberedningen var 

intresserade av att söka.  

Josef Eklann är intresserad av att söka ordförandeposten. Det är inte jätteviktigt för 

honom att vara just ordförande, men han skulle tycka det var roligt.  

Josef Eklann lämnar salen medan sektionen diskuterar invalet.  

Linus Färnstrand (IT07) tycker att Josef Eklann skulle passa mycket bra som 

ordförande i valberedningen. 

Sektionen är redo att gå till val. Josef Eklann kallas in igen. 

Sektionen väljer in Josef Eklann som valberedningens ordförande. Beslutet var 

enhälligt. 
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Tobias Axell (IT09), Cecilia Geijer (IT10), Viktor Mellgren (IT08) och Linus 

Färnqvist nominerar sig själva till ledamöter i valberedningen. De presenterar sig. 

Alla säger att de är måna om att det ska bli bra föreningar på IT nästa år. 

Mattias Warnqvist undrar om Linus Färnstrand kommer ha tid att vara med under 

overallföreningarnas aspning eftersom han sitter i CCC samtidigt. Linus Färnstrand 

säger att han tror det kommer gå bra. 

De nominerade går ut medan sektionen diskuterar invalet. 

Gustav Mörtberg undrar hur det funkar då Tobias Axell och Cecilia Geijer redan 

sitter på ansvarsposter. Daniel Ström säger att det inte spelar någon roll. 

Tobias Axell kommer tillbaka in.  

Julia Adamsson (IT08) frågar vad Tobias Axell tycker om de andra som söker 

valberedningen. Han svarar att det är duktiga och bra människor, och att han inte 

tror att det kommer blir något problem att jobba med dem.  

Amanda Strömsten (IT10) frågar om han tycker att han är en bra människokännare. 

Tobias Axell säger att det är svårt att göra den bedömningen om sig själv.  

Mathias Forssén (IT10) undrar om han kommer kunna vara med på aspaktiviteter. 

Tobias Axell svarar ja. 

Gustav Mörtberg frågar om han har intervjuerfarenhet sen innan. Tobias Axell säger 

att det har han inte, bara av att bli intervjuad.  

Tobias Axell lämnar rummet, Viktor Mellgren kommer in.  

Mattias Warnqvist frågar hur Viktor Mellgren tror att det skulle gå att jobba med de 

andra eftersom man måste vara ganska uppriktig. Viktor Mellgren svarar att han 

känner sig bekväm med att jobba med dem. 

Mattias Warnqvist undrar om han kan vara med på aspaktiviteter. Viktor Mellgren 

säger att han ska försöka vara med på så mycket som möjligt. 

Fiona Rolander (IT08) undrar hur bra Viktor Mellgren känner Josef Eklann. Viktor 

Mellgren säger sådär, de är i alla fall kompisar på facebook.  

Viktro Mellgren lämnar rummet, Cecilia Geijer kommer in. 

Mathias Forssén undrar hur hon skulle reagera om en intervjuperson bröt ihop. 

Cecilia Geijer säger att hon skulle göra sitt bästa för att få personen att må bättre.  

Amanda Strömsten undrar vilken hennes största styrka är. Cecilia Geijer säger att 

hon ofta kan se personer på ett annat sätt än de flesta. 

Gustav Mörtberg undrar om hon kommer ha tid att vara med på aspningen. Cecilia 

Geijer säger att det kommer hon. 

Cecilia Geijer lämnar lokalen, Linus Färnstrand kommer in.  
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Fiona Rolander säger att valberedningen har ändrat sin intervjutaktik rätt mycket sen 

Linus Färnstrand aspade något på IT – är han beredd att anpassa sig efter det? Linus 

Färnstrand svarar att det är han, så länge det är förbättringar det handlar om.  

Jonathan Daugaard (IT08) säger att Linus Färnstrand inte är ansvarsbefriad från sitt 

år i sexIT, och undrar hur han ser på det. Linus Färnstrand säger att han hoppas och 

tror att medveran i valberedningen inte kommer påverka hans arbete med att bli 

ansvarsbefriad.  

Sektionen yrkar på sluten votering. Sektionsmötet ajourneras 10 minuter. 

Linus Färnstrand, Cecilia Geijer och Viktor Mellgren väljs in som ledamöter i 

valberedningen.  

 

(e) Revisorer 

Jonathan Daugaard informerar om vad en revisor gör. Han säger att han gärna ser att 

nästa revisor är beredd att sitta minst två år.  

Han säger att det inte finns någon nedskriven kontinuitet för revisorerna, och att om 

revisorn ansvarsbefriar någon som gjort fel blir det sedan revisorns ansvar. 

Sektionen kan ansvarsbefria, men då har revisorn inget ansvar.  

Gustav Mörtberg undrar hur arbetsbördan ser ut under året. Jonathan Daugaard 

säger att det inte blir så mycket eftersom så få begär att bli ansvarsbefriade. 

Jennifer Panditha (IT10) undrar vad som händer om man inte blir ansvarsbefriad. 

Jonathan Daugaard säger att egentligen ska styrelsen polisanmäla. 

Mathias Forssén undrar om man kan sitta i andra föreningar som revisor. Mattias 

Warnqvist säger att man inte får sitta som kassör eller ordförande i en 

sektionsförening. 

Daniel Ström frågar om det finns fler som är intresserade av revisorposten. 

Jack Petterson nominerar sig själv. Han får gå ut medan Jonathan Daugaard 

utfrågas. 

Julia Adamsson undrar vad Jonathan Daugaard tycker om Jack Petersson. Jonathan 

Daugaard säger att han har väldigt lite koll på honom.  

Mathias Forssén undrar hur Jonathan Daugaard ser på att lära upp någon utan 

tidigare erfarenhet. Jonathan Daugaard säger att han räknar med att finnas där som 

stöd, men inte lära ut allt personligen.  

Jonathan Daugaard lämnar rummet, Jack Petersson kommer in. 

Fiona Rolander undrar varför han vill bli revisor. Jack Petersson säger att han är 

intresserad av ekonomi. 

Mathias Forssén undrar om han har tidigare erfarenhet. Jack Petersson säger nej. 
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Gustav Mörtberg undrar om han vill sitta längre än ett år. Jack Petersson säger att 

han kan tänka sig det. 

Mattias Warnqvist undrar hur han ser på att sitta med Jonathan Daugaard. Jack 

Petersson tror att det skulle funka bra. 

Daniel Ström säger att Jack Pettersson påkommits med att sova i Hubben två 

gånger, och undrar hur han ser på att det skulle kunna vara ett hinder att granska 

andra föreningar. Jack Petersson säger att han får fråga de andra föreningarna om de 

har trovärdighet för honom eller inte. 

Jack Petersson lämnar också salen. 

Daniel Ström säger att han tycker att Jonathan Daugaard sköter sitt jobb bra.  

Marika Hansson (IT10) meddelar att hon inte skulle känna sig helt trygg med att ha 

Jack Petersson som revisor när hon sitter som kassör i styrIT, men att det inte är 

något personligt. 

Fiona Rolander säger att hon tycker att Jonathan Daugaard är duktig, och att hon 

blivit positivt inställd till Jack Petersson efter att ha hört mer av honom. Hon tycker 

att han skulle passa bra som revisor.  

Markus Petterson (IT09) begär sluten votering. Sektionsmötet ajourneras 10 

minuter. 

Jonathan Daugaard och Jack Petersson väljs in som revisorer. 

 

(f) frITid 11/12 

Tomas Urdell (IT09) och Andreas Svanström (IT10) nominerar sig själva för 

ordförandeposten. Båda har varit i kontakt med valberedningen, men inte tillräckligt 

tidigt för att de skulle kunna lägga en nominering.  

Andreas Svanström går ut, Tomas Urdell presenterar sig. 

Viktor Mellgren undrar hur han vill göra frITid bättre. Tomas Urdell säger att han är 

intresserad av många olika sporter, och att han vill bredda aktiviteterna. 

Mathias Forssén frågar om ansvarsbefrielse från NollKIT. Tomas Urdell säger att de 

i stort sett är klara med bokföringen.  

Julia Adamsson undrar hur han skulle se på Andreas Svanström som ordförande. 

Tomas Urdell säger att han kan tänka sig att sitta som kassör eller ledamot också, 

och att han inte har problem med att ha Andreas Svanström som ordförande. 

Kajsa Lindberg (IT09) frågar om vad för typ av nya arrangemang de skulle anordna. 

Tomas Urdell svarar att han funderat på sådant som bowling, curling, ponnyridning 

och racketsporter.  

Marcus Hultman (IT10) undrar om de har någon plan för att öka medlemsantalet då 

många har ont om tid. Tomas Urdell säger att det borde vara på frivillig basis, så om 

folk inte har tid kan man inte tvinga dem. 
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Paula Eriksson Imable undrar om det kommer bli några andra sporter än volleyboll 

och innebandy. Tomas Urdell säger att han är öppen för det, men att det är bra med 

lagsporter så att fler kan vara med. 

Markus Pettersson frågar om det finns möjlighet att hyra större lokaler. Tomas 

Urdell säger att om det finns ekonomi hade det varit kul. Daniel Ström säger att vi 

inte får hyra de lokalerna i EDIT-huset som Markus Pettersson syftar på. 

Tomas Urdell går ut, Andreas Svanström kommer in och presenterar sig. 

Jack Pettersson undrar om han gillar hästar, vilket han gör. 

Jennifer Panditha undrar vad han skulle vilja förbättra. Andreas Svanström säger att 

han vill behålla den verksamheten som finns idag, men att man har fler veckobunda 

aktiviteter utöver dem. Han vill även undersöka vad det finns för önskemål från 

sektionen. 

Amanda Strömsten undrar hur han ska få folk att gå på alla passen. Andreas 

Svanström säger att man kan ge ut mer info – sätta upp planscher, annonsera på 

chalmers.it m.m.  

Mathias Forssén undrar hur han ser på att samarbeta med de andra som eventuellt 

skulle sitta i frITid. Andreas Svanström tror inte att det skulle vara några problem.  

Paula Eriksson Imable undrar vilken post han är mest intresserad av. Han svarar att 

det är ordförande, och att han har erfarenhet av att arrangera innan.  

Markus Pettersson undrar om det finns intresse av att arrangera idrottsföreningskalas 

med andra sektioner. Andreas Svanström säger att han inte skulle ställa sig negativ 

till det. 

Andreas Svanström lämnar lokalen.  

Mattias Warnqvist säger att valberedningen intervjuat Andreas Svanström och att de 

tyckte han sa bra saker, och att de gärna ser honom som ordförande. De tycker 

Tomas Urdell är bra också, men att de hellre ser Andreas Svanström på posten.  

Fiona Rolander säger att man inte ska se sämre på honom för att han inte är 

föreningsaktiv. Mattias Warnqvist tillägger att han ju också haft erfarenhet av 

föreningar utanför Chalmers. 

Mathias Forssén begär sluten votering. Mötet ajourneras 10 minuter. 

Andreas Svanström blir invald som ordförande i frITid. 

Tomas Urdell ställer sig som intresserad av kassör.  

Sektionen yrkar på votering. 

Sektionen väljer in Tomas Urdell som kassör. 

Johan Gustafsson (IT11) ställer sig som intresserad av ledamot i frITid.  

Mattias Warnqvist undrar vad han har för tidigare erfarenhet. Johan Gustafsson 

svarar att han varit med i flera olika idrottsföreningar innan.  
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Markus Pettersson undrar om Johan Gustafsson är intresserad av att aspa något 

annat. Det är han inte. 

Andreas Svanström undrar om han har arrat något innan. Johan Gustafsson svarar 

att han har hjälpt till med volleybollturneringar och liknande. 

Mathias Forssén undrar vilka andra sorters djur än hästar han skulle kunna tänka sig 

att rida på. Johan Gustafsson säger att han skulle kunna tänka sig elefant.  

Johan Gustafsson lämnar lokalen.  

Mattias Warnqvist undrar om någon har koll på honom. Fiona Rolander säger att 

hon pratat med honom och att han var trevlig. Fast hon var full. 

Marika Hansson och Mathias Forssén säger att han var väldigt glad och positiv 

under nollningen, och att han var med på ganska mycket.  

Andreas Svanström och Tomas Urdell säger att de gärna jobbar med honom.  

Sektionen yrkar på votering. 

Sektionen väljer in Johan Gustafsson som ledamot i frITid.  

§ 10 Verksamhetsrapporter 

(g) styrIT 11/12 

Daniel Ström berättar att styrIT har påbörjat arbete med stadgar, reglemente och 

instruktioner, varit på kårutskott, FUM och institutionsrådet, 

sektionsstyrelseutbildning, kassörsutbildning. Haft möten med programledningen, 

sektionsmöten, ordförandemöte. Letar nu förvaringslokaler. Skaffat skjortor och 

hoods. De har gjort en medlemsundersökning och varit på styrelsekalas. 

(h) snIT 11/12 

Kajsa Lindberg säger att snIT skaffat ny logga, tryckt kläder, startat en 

bokbytarklubb på facebook, haft studienämndskickoff, inspring för nollan, 

finsittning med sexIT och utdelning av pedagogiska priset. De jobbar på hemsidan 

och en lathund för kursutvärderare.  

(i) P.R.I.T. 11 

Amanda Strömsten berättar att P.R.I.T. har fixat Hubben under sommaren och haft 

Hubben summerclub. Under nollningen anordnade de Army Night, pubrunda, 

phaddersittning, mottagning på Götaplatsen m.m. De har fixat städlistor, lagat mat 

till sektionsmöten och arrangerat oktobersittning. 

(j) NollKIT 11 

Marika Hansson säger att NollKIT planerat nollning, arrat nollning med smurfbio, 

DIT-sittning, paintball, vattenkrig mm, varit på NollK-kalas och skrivit kontinuitet. 

De planerar nu aspning och ohmsitts.  
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(k) sexIT 11 

Gustav Mörtberg säger att sexIT fixat South Park-sittning, nollning, 

phaddersittning, phaddermiddag, nollbastun, DIT-sittning, Sagan om ringen-

sittning, qasque, sexmästerikalas, ohmsitts, finsittning och förbereder nu aspning.  

(l) armIT 11/12 

Marcus Stigelid (IT10) berättar att armIT haft lunchföreläsningar och att de 

förbereder DATE-IT.  

(m) digIT 11/12 

Mattias Fridén (IT10) säger att digIT uppdaterat IT:s server, arrat LAN, IT-game, 

uppdaterat wiki-system, ordnat så man kan boka grupprum digitalt, bytt datorer i 

Hubben, fixat övervakningssystem på servrar och slagit rekord i antal ircare – 180 

stycken. 

§ 11 Fastställande av budget 

(n) styrIT 

Vi kommer få betala moms i år, om inte Marika Hansson kan lösa det. 

Erik Axelsson (IT07) undrar varför pengarna till Hubben minskats så. Daniel Ström 

svarar att det är budgeterar för vad vi tror ska gå åt. Tidigare år (innan 2011) har 

pengarna inte använts. 

Tomas Urdell undrar om det finns något budgeterat för bokföringsprogram. Marika 

Hansson säger att det inte gör det just nu, men att det undersöks. 

Marika Hansson visar fina cirkeldiagram. 

Sektionen fastställer budgeten som den ser ut.  

§ 12 Verksamhetsmål och verksamhetsplan 

(o) styrIT 

Daniel Ström presenterar styrIT:s verksamhetsmål och –plan. Utveckla grunden i 

sektionens organisation. Stöd till sektionsföreningar. Öka medlemsnyttan. 

Representera sektionen mot kåren. 

Renovera dokument, mer fristående sektionsföreningar, kassörskvällar, kårutskott, 

årlig medlemsenkät, öppna gamla föreningsrummet, bättre föreningsutbildning, 

hitta förvaringsutrymmen till föreningar, öka kontakt med mastersstudenter.  

Plan för gamla föreningsrummet är att det ska bli plugg- och lunchutrymme. 

(p) snIT 
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Kajsa Lindberg presenterar snIT:s verksamhetsmål och -plan. Stöd för 

kursutvärdera, fungerade hemsida, jobba för att få snIT självständigt, jobba för att 

IT-teknologerna ska veta vart de ska vända sig med studierelaterade frågor, 

finsittning, pluggkvällar, lärarfika, arrangera aspning. 

(q) armIT 

Marcus Stigelid presenterar armITs verksamhetsmål och -plan. De har pratat om att 

slå sig samman med D:s och E:s arbetsmarknadsföreningar. Det skulle underlätta 

både för företagen och för sektionerna.  

Viktor Mellgren lyfter frågan om mastersprogram på Lindholmen och 

lunchföreläsningar, kanske man kan göra något där också? 

Mattias Warnqvist frågar hur det går att jobba med bara tre medlemmar. Marcus 

Stigelid säger att det funkar, även om det är mycket jobb. 

§ 13 Ansvarfrihet och verksamhetsberättelser 

Inga det här mötet. 

§ 14 IT-fanan 

Mikael Weckstén (IT09) visar olika varianter av en jordglob med ettor och nollor som 

hav och en krans av kablar runt. Bilden är tänkt att vara tryckt. 

Ann Michélsen (IT08) tycker att det är för få förslag för att ta beslut idag. Det är bara ett 

förslag i olika tappningar.  

Julia Adamsson och Mattias Warnqvist tycker det ser väldigt mycket ut som FN-

flaggan.  

Mikael Weckstén säger att ingen kom på workshopen de höll. 

Josef Eklann föreslår att ärendet bordläggs till nästa sektionsmöte.  

Fredrik Axelsson (ITXX) föreslår att vi bordlägger ärendet till nästnästa möte, eftersom 

det är inval på nästa möte. Han tycker också att de som har åsikter kan komma med dem 

innan mötet, så att fangruppen har en chans att göra något åt det. 

Sektionen finner att ärendet bordläggs till nästa sektionsmöte. 

Mikael Weckstén föreslår att man har en mer kontinuerlig workshop med början i LV1, 

och att man också kan starta upp en hemsida eller facebook-sida där folk kan komma 

med förslag och kommentera.  

Ann Michélsen säger att en workshop på lunch hade kunnat vara bra. 

Mikael Weckstén säger att det bara är att mejla dem om man har förslag.  
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§ 15 Motioner 

(r) digIT 

Tobias Axell lyfter motionen. digIT anser att det i reglementet borde stå att digIT 

utöver att underhålla sektionens datorsystem även utvecklar det. De tycker också att 

”datorsystem” borde bytas ut mot ”digitala system”. 

styrIT ställer sig positiva till motionen. 

Sektionen bifaller motionen i dess helhet.   

§ 16 Övriga frågor 

NollKIT undrar vad sektionen tycker om att de använder lite mer pengar än de 

budgeterat för till aspningen.  

De flesta är positivt inställda.  

Markus Pettersson undrar om styrIT kan ordna så att vi inte behöver adjungera 

kårledningen när de är här. Josef Eklann säger att det kan vi om vi vill. 

Julia Adamsson undrar när Marika Hansson tog av tandställningen. Marika Hansson 

svarar att det var för 2-3 veckor sen. 

§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat kl 21.54. 

 


