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Sektionsmöte 2011-12-01, HB4 18:00

§1

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

§2

Val av mötets ordförande
Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) väljs som mötets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Josef Eklann (IT05) och Mathias Forssén (styrIT) väljs som mötets justerare tillika
rösträknare.

§5

Närvarande
IT11: 21.
IT10: 24.
IT09: 9.
IT08: 8.
IT07: 2.
IT05: 1.
Totalt 65 personer närvarande.

§6

Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§7

Fastställande av mötets dagordning
Sektionen fastställer dagordningen som den ser ut.

§8

Adjungeringar
Inga.
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§9

Meddelanden
(a) styrIT
Mathias Forssén meddelar att den 15 januari kommer det hållas en obligatorisk
föreningsutbildning.
(b) Andreas Rolén (IT11)
Vill dra igång laggIT igen, och undrar om det finns intresse. Josef Eklann säger att
han kan prata med honom efter mötet.
(c) Kåren
Axel Jarenfors (VO) meddelar att det gåtts arbetsmiljöronder, bland annat på
hörsalsvägen. FuM söker medlemmar till valnämnden. Är man intresserad kan man
mejla Axel. Ny idrottskommitté – ledamöter söks. Charm – kom och besök mässan i
februari. Utbildningsbevakarkampanj – frågat vad studenter vet om sin utbildning.
Fått in många svar, sammanställd rapport finns på kårens hemsida.
(d) styrIT
Daniel Ström säger att få från IT-sektionen är med i FuM, fastän vi är väldigt aktiva
i övrigt inom kåren. Förut fanns partIT – Daniel Ström undrar om det finns
intresserade för att starta upp igen.

§ 10

Verksamhetsrapporter
(a) styrIT 11/12
Har delat tagit i remissdiskussionskväll gällande bland annat examination. Deltagit i
arbetsgrupp för att få fram nya dispositionsavtal. Gemensamt möte med PL och
styrelser på EDIT. Sektionskonspirationsdag. Arbetsmiljörond. Dubbla
ordförandemöten.
(b) snIT 11/12
Har gått på UU-möten, remissdiskussionskväll, haft pluggkväll mm.
(c) P.R.I.T. 11
Anordnat en aspning, pubrunda, Fixa-Hubben-Dag, Oktobersittning, karaokekväll,
PR-kalas, ohmsits.
(d) NollKIT 11
Anordnat en aspning med nya aktiviteten ”snabbnollning”, skrivit
rekommendationer, planerat ohmsits.
(e) sexIT 11
Haft helvetessittning, anordnat aspning, Mexicosittning, Halloweensittning.
(f) digIT 11/12
Planerat och börjat sin aspning, fixat buggar, Git åt folket.
(g) armIT 11/12
Anordnat DatEIT, haft aspning.
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(h) frITid 11/12
Spridit info, fått lag till CM i innebandy. Gjort en undersökning om vad folk vill ha
från en idrottsförening.

§ 11

Ansvarfrihet och verksamhetsberättelser
(a) NollKIT 10
Anordnat mottagning och aspning. Aspning: teambuilding, diskussionskväll,
rekommendationer. Nollning: återinförde paintball, vann nollkampen, hade sittning
med D mm.
Revisorerna rekommenderar att de ska bli ansvarsbefriade. Sektionen finner att
NollKIT 10 blir ansvarsbefriade.

§ 12

Fastställande av sektionsavgift
styrIT föreslår att den tidigare summan på 50 SEK ska fortsätta gälla. Sektionen
fastställer en sektionsavgift på 50 SEK.

§ 13

IT-fanan
Inget nytt.

§ 14

Propositioner
(a) Personval – person fördel mot vakant
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
(b) Interpellation
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.

§ 15

Motioner
Inga inkomna.

§ 16

Personval
(a) sexIT 12
Mike Phoohad (IT11) ställer sig som intresserad av ordförande. Han presenterar sig.
Jonathan Daugaard (IT08) undrar vilka liknande uppgifter han haft innan. Mike
Phoohad säger att han inte haft erfarenhet av föreningsverksamhet, men att han
jobbat på nattklubb.
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Gustav Mörtberg (IT10) undrar vad han tycker är roligast med sexIT. Mike Phoohad
svarar att olika saker är roliga på olika sätt – både sittning och gasque är kul.
Mike Phoohad lämnar lokalen under valberedningens utlåtande.
Valberedningen säger att de haft intervjuer, varit med under aspningen och haft nära
kontakt med de sittande. Alla i valberedningen har varit överens om alla beslut. De
har varit noga med att nominera folk till den post/förening de sökt.
Valberedningen nominerade Mike Phoohad, de tycker han skulle passa bra för
posten.
Sektionen väljer in Mike Phoohad som ordförande.
Isabelle Frölisch (IT11) ställer sig som intresserad av kassör. Hon presenterar sig.
Andreas Svanström (IT10) undrar varför hon sökt just kassör. Isabelle Frölisch säger
att hon läst lite ekonomi och gärna vill lära sig hur man gör på riktigt.
Cecilia Geijer (IT10) frågar hur det var att arrangera gasque. Isabelle Frölisch säger
att det var kul, men att hon gick lite tidigare. Hon ska försöka vara bättre nästa gång.
Isabelle Frölisch går ut. Sektionen väljer in henne som kassör.
David Göransson (IT11), Jack Pettersson (IT10), Cecilia Edwall (IT11), Madeleine
Appert (IT11) och Robin Andersson (IT11) ställer sig som intresserade av ledamöter
i sexIT.
Alla utom David Göransson lämnar lokalen. Han presenterar sig.
Marika Hansson (styrIT) undrar hur han ser på samarbete med de andra
föreningarna. Han säger att han ser fram emot det, och också mot att samarbeta med
andra sektionerna.
David Göransson går ut, Jack Pettersson kommer in och presenterar sig.
Gustav Mörtberg undrar varför han är intresserad av just sexmästarinna. Jack
Pettersson säger att han alltid varit intresserad av mat, och tycker det är roligt att
hålla på med det.
Jonathan Daugaard undrar hur han ser på att sitta som revisor samtidigt som han är
med i en förening. Jack Pettersson tror inte han kommer ha några problem med det.
Jack Pettersson lämnar lokalen, Robin Andersson kommer in. Han presenterar sig.
Gustav Mörtberg undrar hur han skulle hantera en full person. Robin Andersson
säger att man får ge honom/henne ett glas vatten, eller ta ut personen om han/hon är
för full.
Robin Andersson lämnar lokalen, Cecilia Edwall kommer in. Hon presenterar sig.
Gustav Mörtberg undrar varför hon söker just stylist. Hon svarar att hon har läst
design och tycker att det är kul med sådant.
Cecila Edwall lämnar lokalen, Madeleine Appert kommer in. Hon presenterar sig.
Gabriel Andersson (IT10) undrar om hon känner sig talanglös. Madeleine Appert
svarar att hon är full av kreativitet och sökte den posten för att hon gärna vill göra
lite av allt.
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Marika Hansson undrar hur hon ser på samarbete med de andra föreningarna.
Madeleine Appert säger att det ser hon väldigt positivt på.
Madeleine Appert lämnar lokalen.
Henrik Andersson (IT11) presenterar sig via ett mejl han skickat, eftersom han
befinner sig i Oslo. Han tycker det är viktigt att satsa på kvalitet istället för att ha
många arrangemang. Han har jobbat med service innan. Han vill gärna skapa
samarbeten med andra sektioner.
Daniel Ström säger att man kan bli invald i sin frånvaro.
De nominerade kommer tillbaka in i lokalen. Sektionen väljer in David Göransson,
Jack Pettersson, Cecilia Edwall, Madeleine Appert, Henrik Andersson och Robin
Andersson som en klump.
(b) P.R.I.T. 12
Emil Johansson ställer sig som intresserad av ordförande. Han presenterar sig.
Jonathan Daugaard undrar varför han söker ordförande. Emil Johansson säger att
han inte sökte det först, men att han efter nomineringen blivit väldigt taggad på det.
Andreas Rolén undrar vad han skulle vilja göra med Hubben. Emil Johansson säger
att han bland annat vill utforska möjligheten att skaffa ugn till köket.
Emil Johansson lämnar lokalen.
Marika Hansson säger att hon tror att han skulle bli en bra ordförande.
Sektionen väljer in Emil Johansson som ordförande.
Magnus Larsson (IT10) ställer sig som intresserad av kassör. Han presenterar sig.
Marika Hansson undrar hur han ser på att lägga ner mycket tid på att lära sig
bokföra. Magnus Larsson säger att det ska bli kul.
Jonathan Daugaard undrar vad han tror om att få klart bokföringen. Magnus Larsson
tror inte att det kommer blir några problem.
Magnus Larsson lämnar lokalen.
Sektionen väljer in Magnus Larsson som kassör.
Mattias Fridèn (IT10), Joakim Persson (IT11), Josefina Andreasson (IT10), Albin
Bramstång (IT10), Alexander Hederstaf (IT11) och Daniel Augurell (IT11) ställer
sig som intresserade av ledamotsposterna.
Alla utom Mattias Fridén lämnar lokalen. Han presenterar sig.
Andreas Svanström undrar vad han skulle vilja göra i Hubben. Mattias Fridén säger
att han vill fixa systemet med ljud och bild, göra i ordning det nya rummet och
arrangera saker för sektionen.
Mattias Fridén lämnar lokalen, Joakim Persson kommer in. Han presenterar sig.
Gustav Mörtberg undrar varför han söker öhlchef. Joakim Persson säger att var rätt
öppen när han sökte, öhlchef var en av posterna han kunde tänka sig.
Joakim Persson lämnar lokalen, Albin Bramstång kommer in. Han presenterar sig.
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Max Witt (IT10) undrar vad han för idéer för det nya rummet. Albin Bramstång
säger att han inte riktigt vet, men att det finns mycket att göra.
Albin Bramstång lämnar lokalen, Josefina Andreasson kommer in. Hon presenterar
sig.
Joanna Svantesson (IT09) undrar varför hon vill söka P.R.I.T.. Josefina Andreasson
säger att Hubben är hennes andra hem.
Jack Pettersson undrar varför Josefina Andreasson inte blivit nominerad.
Valberedningen svarar att de, sittande föreningar och andra aspar har sett att hon har
svårt att samarbeta ibland.
Josefina Andreasson lämnar lokalen, Daniel Augurell kommer in. Han presenterar
sig.
Gustav Mörtberg undrar varför Daniel Augurell inte blev nominerad.
Valberedningen säger att de tror att det skulle leda till motsättningar i gruppen att ha
honom med.
Magnus Larsson undrar vad han helst skulle vilja göra i P.R.I.T.. Daniel Augurell
säger att han aspar brychef för att det finns mycket olika saker han vill göra i
P.R.I.T..
Daniel Augurell lämnar lokalen, Alexander Hederstaf kommer in. Han presenterar
sig.
Mathias Forssén undrar om han har förslag på vad för PR-grejer det finns att göra.
Alexander Hederstaf säger att man kan ordna fler sittningar, och fokusera på PRdelen mer. Man kan ha fler arr som inte fokuserar på alkohol.
Gustav Mörtberg undrar varför valberedningen inte har nominerat Alexander
Hederstaf. Valberedningen säger att de tror att gruppen skulle fungera bättre utan
honom.
Alexander Hederstaf lämnar lokalen.
Marika Hansson säger att Josefina Andreason hade svårt att lyssna på andras idéer
första halvåret, men att hon blivit mycket bättre.
Julia Adamsson (IT09) undrar om valberedningen ändrat sig efter att en av de
nominerade inte längre söker. Valberedningen svarar att de tycker som innan.
De sökande tas in en och en och för att svara på hur det ser på att sitta i P.R.I.T. med
de andra som söker.
De sökande hade alla helst sett sju personer.
Magnus Larsson och Emil Johansson hade helst sett sex personer.
Sektionen begär sluten votering.
Joakim Persson, Mattias Fridén, Albin Bramstång och Josefina Andreasson väljs in
som ledamöter.
(c) NollKIT 12
Paula Eriksson Imable (styrIT) ställer sig som intresserad av ordförandeposten. Hon
presenterar sig.
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Marika Hansson frågar hur hon skulle hantera konflikter i grupper och varför hon
söker ordförande. Paula Eriksson Imable tror att hon skulle hantera det bra, hon ser
folk och märker om någon mår dåligt. Hon skulle nog ha pratat med dem i förväg.
Hon är ett kontrollfreak, så hon skulle gilla att ha en position där hon kunde ägna sin
tid åt att hålla koll på saker.
Tomas Urdell (IT09) undrar vad hon tycker om nollbrickstillverkningen. Paula
Eriksson Imable svarar att hon kollat runt lite med andra sektioner, och att man
skulle kunna dela upp den i mindre grupper och eventuellt ha med phaddrarna.
Paula Eriksson Imable lämnar lokalen.
Gustav Mörtberg säger att Paula Eriksson Imable skulle göra ett jättebra jobb i
NollKIT.
Sektionen väljer in Paula Eriksson Imable som ordförande.
Daniel Bergqvist (IT10) och Markus Otterberg (IT11) ställer sig som intresserade av
kassörsposten.
Daniel Bergqvist lämnar lokalen, Markus Otterberg presenterar sig.
Markus Pettersson (IT09) undrar om han har några tidigare kassörserfarenheter.
Markus Otterberg säger att han inte har det, men att han suttit i förening innan.
Amanda Strömsten (IT10) frågar varför han inte var med så mycket under
aspningen. Markus Otterberg svarar att det krockade med flera andra saker.
Markus Otterberg lämnar lokalen, Daniel Bergqvist kommer in. Han presenterar sig.
Han säger att han ställt sig upp på kassör för att han gärna vill ha en post med mer
ansvar än den han är nominerad till.
Marika Hansson undrar om han har några kassörserfarenheter. Han svarar att han
sett en del av vad Hanna Kowalska Elleberg och Marcus Stigelid (IT10) gjort.
Daniel Bergqvist lämnar lokalen.
Marika Hansson säger att det inte känns som Markus Otterberg är tillräckligt
intresserad för att bli NollKIT.
Hanna Kowalska Elleberg, Pierre Reimertz (IT10) och Amanda Strömsten säger att
Daniel Bergqvist skulle passa väldigt bra som kassör.
Magnus Larsson och Tobias Axell (IT09) säger att Markus Otterberg är väldigt
trevlig. Magnus Junghard Huttu (IT11) instämmer, och säger att han skulle passa bra
som kassör.
Sektionen begär sluten votering.
Daniel Bergqvist väljs in som kassör.
Johan Andersson (IT11), Magnus Junghard Huttu, Jonathan Kara (IT11), Linus
Karlsson (IT11), Markus Otterberg, Daniel Augurell och John Johansson (IT10)
ställer sig som intresserade av ledamotssposterna.
Alla utom Johan Andersson lämnar lokalen. Han presenterar sig.
Amanda Strömsten frågar hur han är när han är trött och stressad. Johan Andersson
säger att han brukar hantera det rätt bra, och att han sällan känner sig stressad eller
arg. Han brukar ta en stund för att lugna ner sig de få gånger han blir arg.
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Marika Hansson frågar hur han skulle hantera att folk vill göra olika mycket i
gruppen. Johan Andersson säger att man får vara beredd på att jobba dygnet runt när
det är nollning.
Johan Andersson lämnar lokalen, Magnus Junghard Huttu kommer in. Han
presenterar sig.
Max Witt frågar hur väl insatt han är i NollKITs arbete. Magnus Junghard Huttu
säger att han varit med under nollningen, och att han har rätt bra inblick i vad de
gör.
Magnus Junghard Huttu lämnar lokalen, Linus Karlsson kommer in. Han presenterar
sig.
Max Witt undrar om han har erfarenhet av att redigera film. Linus Karlsson svarar
att han redigerar låtar, och att det nog är liknande.
Markus Pettersson undrar vad han tycker om de andra sökande. Linus Karlsson
säger att han trivs bra med alla.
Linus Karlsson lämnar lokalen. Daniel Augurell kommer in.
Julia Adamsson undrar varför han söker NollKIT. Daniel Augurell säger att han
hade jättekul under nollningen, och att han vill göra det lika bra för nästa år också.
Jack Pettersson vill ha ett utlåtande om Daniel Augurell i NollKIT. Valberedningen
säger att de inte ser honom som olämplig för NollKIT, men att han inte visat så stort
intresse.
Paula Eriksson Imable säger att hon förut varit osäker på Daniel Augurell, men att
hon efter att ha pratat med honom skulle känna sig trygg med honom.
Daniel Augurell lämnar lokalen, John Johansson kommer in. Han presenterar sig.
Valberedningen säger på begäran av John Johansson att anledningen till att de inte
nominerat honom är för att han visat drag av arrogans och tenderar att köra över
folk.
Max Witt frågar vad han lärt sig från armIT. John Johansson säger att han har lärt
sig mycket, och att han har kontakter.
Paula Eriksson Imable frågar om han känner igen sig i det valberedningen sagt. John
Johansson säger att han gör det till viss del, och att han jobbar med det.
John Johansson går ut, Jonathan Kara kommer in. Han presenterar sig.
Magnus Larsson undrar hur han hade hanterat en jobbig nollan. Jonathan Kara tror
att han skulle kunna klara av det.
Julia Adamsson undrar vad han tycker om de andra sökande. Jonathan Kara svarar
att Linus Karlsson, Magnus Junghard Huttu, Johan Andersson och Daniel Augurell
är de han helst skulle sitta med.
Jonathan Kara lämnar lokalen, Markus Otterberg kommer in.
Markus Pettersson undrar vad som skulle driva honom som sponschef. Markus
Otterberg säger att han skulle känna sig driven av att bli bättre på att prata i telefon
med folk han inte känner.
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Max Witt undrar vilka styrkor han skulle ta med till NollKIT. Markus Otterberg
svarar att han är ansvarsfull.
Markus Otterberg lämnar lokalen.
Paula Eriksson Imable säger att Daniel Augurell har störst stöd bland alla sökande.
Hon säger att Daniel Augurell verkar vara en oslipad diamant.
Pierre Reimertz säger att han tror att Daniel Augurell skulle växa väldigt mycket i
en grupp.
Sektionen begär sluten votering.
Daniel Augurell, Johan Andersson, Jonathan Kara, Linus Karlsson och Magnus
Junghard Huttu väljs in som ledamöter.

§ 17

Övriga frågor
(a) Hanna Kowalska Elleberg undrar om styrIT har något att säga. Daniel Ström svarar
att styrIT vill påminna om föreningsutbildningen den 15 januari och att de nyinvalda
föreningarna ska börja fundera på en verksamhetsplan.
(b) Daniel Bergqvist informerar om att det är fredag.

§ 18

Mötets avslutande
Mötets avslutas den 2:a december, klockan 00.13.
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