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§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
Oskar Montin (IT10) och Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets justerare tillika
rösträknare.

§5

Närvarande
IT11: 9
IT10: 17
IT09: 6
IT08: 8
IT07: 1
Totalt 41 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
Dan Li (kårledningen) med närvaro- och yttranderätt.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets justerare

Mötets justerare

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2012-05-10, HC2 18:00
Adrian Bjugård (tillhör fortfarande M, men har börjat läsa IT), med närvaro- yttrandeoch rösträtt.

§9

Meddelanden
(a) Eventkalender
Kalender för alla IT-teknologer där föreningarna och kommittéerna kan lägga in
info om sina arrangemang.
(b) Överskott
PL har extra pengar – man kan komma med förslag till oss.
(c) Dan Li
Info från kåren. FuM-valet avslutades idag, preliminärt resultat klart.
Rättsäkerhetsdokument klart – regler för vad som är okej för tentor, inlämningar
osv. Blockschema kommer till hösten – garanti för att vissa kurser inte ska krocka.
Chalmers studentkår har gått med i SSF, ger större möjligheter att påverka hur
läsperioderna ser ut. Uppfräschning av sovplatser i Härryda.
(d) ArmIT
ArmIT 12/13 söker två extra personer till hösten.

§ 10

Verksamhetsplaner och budgetar
(a) styrIT 11/12 (preliminär budget för verksamhetsåret 12/13)
Marika Hansson (styrIT) går igenom den preliminära budgeten.
styrIT vill ha förslag på var överskottet kan läggas. Amanda Strömsten (IT10) vill
hyra en buss och åka till Skara Sommarland.
Har man förslag är det bara att höra av sig till styrelsen.
Den preliminära budgeten godkänns av sektionsmötet.
(b) digIT 12/13
Andreas Svanström (IT10) presenterar verksamhetsplan och budget.
Viktor Mellgren (styrIT) undrar vad de har för konkreta projekt. Andreas Svanström
säger att det största projektet är att ta fram en ny chalmers.it.
Daniel Bergqvist (IT10) undrar hur många LAN de tänkt ha. Andreas Svanström
säger att de tänker ha ungefär fyra.
Budgeten och verksamhetsplanen godkänns av sektionsmötet.

§ 11

Verksamhetsrapporter
(a) styrIT 11/12
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Diskuterat jämlikhetsfrågor (Dammiddagen), städnollan. Haft sektionsstrukturmöte
– fick mycket feedback. Propositioner på g. Dörrkoden från Hubben togs bort
eftersom det inte funkat så bra. Deklarationen har lämnats in. Haft HLR-utbildning.
Rekrytering, fem tillfällen, var trevligt. Budget, kontinuitet, ohmsits
(b) snIT 11/12
UU-möten, pluggkväll, lunchmys, aspning. Institutionsundersökning,
kursinfomingel, nominerat till pedagogiska priset, kontinuitet.
(c) P.R.I.T. 12
Pubrunda, målat märket, hjälpt snIT med pluggkväll, arbetat med nya rummet,
puffat, postohmsits, nytt kylskåp m.m.. Nya rummet ska fixas i början på sommaren.
(d) NollKIT 12
Samlat in massa tomburkar, annonser till modulen, sponsor för pikétröjor. MoS,
nollK-utbildning, phadderkontrakt, phadderinfo, nollK-kalas, märken, nästan klara
med nollschemat, färdig modul.
(e) sexIT 12
Saint Patricks-pubrunda, sittning, CM (kom tvåa!).
(f) digIT 12/13
Nya e-post-listor, IT-game, uppgraderat servrar, extern backup-server, nytt API för
stabilare tjänster, Påsk-LAN.
(g) armIT 11/12
Börjar jobba med Academic Work. Möte med Qmatic, ska börja jobba med dem
efter sommaren. Lunchföreläsning med Facebook. Programmeringstävling med
Klarna. 108 000:- från Date-IT, woho. Lunchföreläsningar.
(h) frITid 11/12
Klättrat - populärt, fotboll, innebandy.

§ 12

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
Inga det här mötet.

§ 13

IT-fanan
Förslag från William Löf.
Mikael Weckstén (IT09), ordförande i fangruppen är inte här.
Paula Eriksson Imable (styrIT) undrar vad det skulle kosta med en fana. Fangruppen vet
inte.
Gustav Mörtberg (IT10) föreslår att fangruppen samlar ihop de förslag som finns och
presenterar dem på exempelvis chalmers.it så folk kan rösta.
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Viktor Mellgren föreslår att fangruppen ska ta reda på hur mycket det kostar och hur
lång tid det tar att få fram en, så vi vet om vi kan få en till nollningen. Fangruppen ska
presentera förslagen på exempelvis chalmers.it så folk kan rösta där. Behövs kanske
också tas hänsyn till om olika tryck kostar olika.
Fiona Rolander tror att det är för optimistiskt att få fanan klar till nollningen.
Sektionen ålägger fangruppen att undersöka vad en fana kommer kosta, hur lång tid det
tar att få fram en, samt presentera existerande förslag på nästkommande sektionsmöte.

§ 14

Livestreaming av sektionsmötet
Får det folk att stanna hemma istället för att vara här? Är det någon som inte vill bli
filmad?
Daniel Bergqvist säger att han mest ser det som en rolig grej, och att han inte tror att det
får någon att stanna hemma.
Marika Hansson säger att det kan vara känsligt att material spelas in vid till exempel
invalen.
Daniel Augurell (IT11) undrar om det varit problem med det innan. Daniel Ström svarar
att ingen har sagt något, och att det bara gjorts de två senaste mötena.
Kajsa Lindberg (styrIT) föreslår att om man ska streama borde deltagarna få veta det i
förväg.
Daniel Bergqvist har svårt att se att det gynnar så många att streama, så det kanske vore
lika bra att strunta i det.
Marika Hansson säger att hon vet folk som tittar, och att man bara kan stänga av när det
är inval.
Hanna Kowalska Elleberg undrar om det är rätt att folk som inte är medlemmar av
sektionen har tillgång till mötet. Markus Pettersson (IT09) läser upp vad det står i
protokollet. De måste bli inadjungerade för närvarorätt.
Marika Hansson säger att om streamingen gör så att folk kommer till mötet nästa gång,
så är det bra.
Viktor Mellgren påpekar att man inte har rösträtt när man ser hemifrån.
Daniel Ström säger att styrelsen kommer ta med sig alla åsikter och antagligen lägga en
proposition till nästa gång.

§ 15

Propositioner
(a) Förtydligande av ansvar för valberedningen (2:a omröstningen)
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
(b) Informationstillgänglighet (2:a omröstningen)
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
(c) Omformuleringar (2:a omröstningen)
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Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
(d) Rättning av benämning av sektionskommittéer (2:a omröstningen)
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
(e) Sektionsavgift (2:a omröstningen)
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
(f) Utelämnande ur protokoll (reviderad, 1:a omröstningen)
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
(g) Årskursrepresentanter (2:a omröstningen)
Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.

§ 16

Motioner
(a) Gemensamt sektionshelgon
Dan Li hälsar från Zorek att han ödmjukt accepterar nomineringen.
Adam Scott (IT09) lyfter motionen. Han tror att det skulle vara bra för sektionen.
Dan Li påpekar att IT-sektionen inte har jurisdiktion över Z-sektionen.
Sektionen avslår motionen i sin helhet.
(b) Tydligare framtid
Jonathan Daugaard (IT08) lyfter motionen. Han vill att IT-studenter ska få träffa
folk som är nya i arbetslivet.
styrIT föreslår att motionen avslås i sin helhet, men att sektionen istället ålägger
armIT att testa det här ett år, och sedan eventuellt lägga in det i ett dokument.
Fiona Rolander säger att armIT gärna ser att något sådant arrangeras, men att det
inte skrivs in i reglementet. Dock behöver det nog vara någon typ av samarr om
armIT ska klara av det.
Andreas Svanström säger att han kan tänka sig att rösta igenom det som det ser ut
nu.
Jonathan Daugaard säger att det inte hade varit dåligt att skriva in det i
policydokumentet, om det går fel kan man ta bort det igen.
Viktor Mellgren säger att det är lite problem med årsspannet. Jonathan Daugaard
säger att han mest vill att man ska få träffa dem som just börjat arbeta.
John Johansson (IT10) säger att det kan bli svårt att hinna med allt eftersom vi pratat
om att ha en arbetsmarknadsdag på Lindholmen.
Motionen ställs mot styrITs ändringsyrkande. Sektionen röstar för ändringsyrkandet.
Ändringsyrkandet ställs mot avslag. Sektionen finner avslag.

§ 17

Personval
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(a) styrIT 12/13
Hanna Kowalska Elleberg ställer sig som intresserad av ordförande.
Amanda Strömsten undrar hur hon ska göra för att få gruppen att trivas. Hanna
Kowalska Elleberg säger att alla ska få säga vad de tycker. Svårt att säga vad som
hade behövts göras, beror på gruppen.
Hanna Kowalska Elleberg säger att hon och Amanda Strömsten jobbar hårt med att
bli ansvarsbefriade.
Hon kommer börja irc:a om styrelsen tar beslut om det.
Hanna Kowalska Elleberg går ut ur rummet.
Hanna väljs in som ordförande för styrIT, enhälligt.
Rasmus Egerö (IT09) ställer sig som intresserad av kassör. Han vill driva styrIT på
flera plan, och gärna se att många fler deltar i sektionsaktiviteter.
Marika Hansson undrar hur han ser på att sitta som kassör när han inte är
ansvarsbefriad. Rasmus Egerö säger att det var en av anledningarna till varför han
var tveksam att söka kassör, men han tror att han kan vara ett varnande exempel,
och samtidigt göra ett bättre jobb den här gången.
Rasmus Egerö väljs som kassör för styrIT, enhälligt.
Philip Steingrüber (IT09) ställer sig som intresserad av sekreterare. Han vill gärna få
ut mer info till sektionen.
Philip Steingrüber lämnar rummet, Joanna Svantesson (IT09) kommer in.
Paula undrar om Joanna Svantesson kan tänka sig att vara socialt ansvarig. Joanna
Svantesson säger att det får diskuteras i gruppen om hon bli invald.
Joanna Svantesson lämnar lokalen, Markus Pettersson kommer in.
Amanda Strömsten undrar vad han skulle göra om han har en idé som alla motsätter
sig. Markus Pettersson skulle bli förvånad. Och bifalla ”nedslag”.
Markus Pettersson lämnar salen.
Markus Pettersson, Philip Steingrüber och Joanna Svantesson röstas in i styrIT,
enhälligt.
Viktor Mellgren tillägger att det finns vakanta poster i styrIT, och om man är
intresserad kan man höra av sig till valberedningen.
(b) snIT 12/13
Max Witt (IT10) ställer sig som intresserad av ordförandeposten.
Markus Pettersson stormar ut ur salen eftersom han inte ville störa mötet med att
hans mobil spelade bamsesången.
Max Witt vill gärna ha in fler i snIT än de som är nominerade nu.
Rasmus Egerö undrar om han har koll på rättssäkerhetsdokumentet som kåren tagit
fram. Max Witt säger att han inte hunnit sätta sig in i något än.
Max Witt lämnar lokalen.
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Max Witt väljs in som ordförande i snIT, enhälligt.
Marika Hansson ställer sig som intresserad av en ledamotspost.
Marika Hansson lämnar lokalen.
Marika Hansson väljs in som ledamot i snIT, enhälligt.
(c) frITid 12/13
Tomas Urdell (IT09) ställer sig som intresserad av ordförandeposten. Han har suttit
som kassör ett år innan.
Jennifer Panditha (IT10) undrar vad han vill göra som ordförande. Tomas Urdell
säger att han gärna vill bredda aktivitetsutbudet.
Tomas Urdell lämnar lokalen.
Tomas Urdell väljs in som ordförande i frITid, enhälligt.
Magnus Larsson (IT10) ställer sig som intresserad av kassörsposten.
Jennifer Panditha undrar varför han vill sitta som kassör i två föreningar samtidigt.
Magnus Larsson säger att han gillar att vara kassör(!).
Magnus Larsson lämnar lokalen.
Magnus Larsson väljs in som kassör i frITid, enhälligt.
Nina Malm (IT10), Andreas Svanström och Johan Gustafsson (IT11) ställer sig som
intresserade av ledamotsposterna.
Andreas Svanström och Johan Gustafsson lämnar lokalen.
Nina Malm säger att hennes favoritsport är ridning.
Nina Malm lämnar lokalen, Andreas Svanström kommer in.
Han har suttit som ordförande i frITid, och sitter gärna lite till.
Andreas Svanström lämnar lokalen, Johan Gustafsson kommer in.
Han tycker det är kul att göra saker utanför Hubben.
Johan Gustafsson lämnar lokalen.
Nina Malm, Andreas Svanström och Johan Gustafsson väljs in som ledamöter i
frITid, enhälligt.

§ 18

Övriga frågor
(a) Emil Johansson (IT11) undrar om ventilationen inte kan sättas på tidigare nästa
sektionsmöte. Det kanske den kan.
(b) Hanna Kowalska Elleberg undrar om Vind har något att säga. Det har han! styrIT
vill gärna träffa nya styrIT i Hubben efter mötet.
(c) Markus Pettersson meddelar att Fredrik Axelsson (IT08), David Sundelius (IT07),
Daniel Ström, Rasmus Egerö och Hanna Kowalska Elleberg valts in till FuM enligt
det preliminära valresultatet.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets justerare

Mötets justerare

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2012-05-10, HC2 18:00
(d) Mathias Forssén undrar varför Hanna Kowalska Elleberg kallas för ”SBS”. Det är
högst oklart.

§ 19

Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 22:02.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets justerare

Mötets justerare

