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§1

Mötets öppnande
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

§2

Val av mötets ordförande
Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Philip Steingrüber (styrIT) väljs som motets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Björn Bergqvist (IT12), Oskar Dahlberg (IT12) väljs som justerare tillika rösträknare.

§5

Närvarande
IT12: 33
IT11: 11
IT10: 12
IT09: 7
IT08: 5
IT07: 2
IT06: 1
Totalt: 71 IT-teknologer inkl. styrIT
vUO

§6

Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner motet behörigt utlyst.

§7

Fastställande av mötets dagordning
Sektionen fastställer dagordningen i sin helhet.
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§8

Adjungeringar
Föreligger ej.

§9

Meddelanden
a) styrIT, valberedning/revisorer
Hanna Kowalska Elleberg informerar om att valberedning och revisorer ska väljas på kommande
sektionsmöte.
b) styrIT, eventkalender
Hanna Kowalska Elleberg informerar om att det finns en eventkalender på Google Calendar
c) styrIT, IntU
Hanna Kowalska Elleberg informerar om att det söks en IT-representant i IntU.
d) styrIT, Programråd
Hanna Kowalska Elleberg informerar om programrådet och de representanter sektionen utsett.
e) Kårledningen
Josefin Bertilsson (vUO) informerar om att hon är IT-sektionens kontaktperson i Kårledningen. Hon
berättar om Kårledningen och vad de gör. Kårrestaurangen är nyöppnad och utbyggd och utbyggnaden av
J.A. Pripps är förhoppningsvis klar på fredag 14/9. Studentkåren har tagit fram en ny grafisk profil samt
hemsida som ska godkännas på nästkommande fullmäktigemöte (FuM). Det går bra att kontakta henne
via mail eller genom att hälsa på i KS-korridoren i Kårhuset om man har frågor.

§ 10

Verksamhetsrapporter
Föreligger ej

§ 11

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
Föreligger ej

Daniel Ström

Philip Steingrüber

Björn Bergqvist

Oskar Dahlberg

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets justerare

Mötets justerare

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2012-09-13, HC1 18:00

§ 12

IT-Fanan
Mikael Weckstén (Fangruppen) reser sig upp och passar på att riva sin stolsrad. Han informerar om vad
som hänt tidigare i diskussionen angående IT-fanan. 20 förslag har inkommit. Daniel Ström förklarar hur
röstningen kommer gå till. Hanna Kowalska Elleberg frågar om Fangruppen hur mycket en fana kommer
kosta. Mikael Weckstén svarar att enligt den offert han fått så kostar en sydd/broderad fana ungefär
27000 kronor. Tryckt kostar cirka 3000 kronor. Z-sektionen fick sin fana sydd för 4200 kronor. Daniel
Bergqvist (IT10) frågar hur mycket det kostat för andra sektioner. Mikael svarar att det är svårt att få tag i
data.
Tobias Axell (IT09) frågar hur länge en fana går att använda. Mikael svarar att de håller i princip hur
länge som helst så länge man är försiktig.
Rasmus Egerö (styrIT) informerar om att sektionen har ett överskott som skulle kunna läggas på en fana.
Mazdak Farrokhazad (IT12) föreslår att vi först behandlar frågan huruvida vi vill han en tryckt eller sydd
fana för att sedan välja vilket tryck. Hanna Kowalska Elleberg svarar att det beror på vilket motiv vi
väljer. Rasmus Egerö (IT09) säger att priset kan variera väldigt beroende på motiv och att vi borde välja
ett motiv oavsett.
Marcus Hultman (Fangruppen) informerar om att fangruppen har en powerpoint.
Jonathan Daugaard (IT08) frågar hur lång tillverkningstiden är för en fana. Mikael Weckstén svarar minst
4 veckor.
Marcus Hultman går igenom förslagen.
Mikael Weckstén säger att det inte är brukligt att man har text i sin fana. Philip Steingrüber (styrIT)
tillägger att fanor enligt Marskalksämbetet i allmänhet har vit bakgrund och att det förslag vi röstar
igenom skall godkännas av Kårstyrelsen. Tobias Axell säger att han inte vill att hans förslag tas upp för
röstning. Sektionsmötet ges tillfälle att kommentera de inkomna förslagen. Victor Nilsson (IT12) anser
att diskussionen bör avslutas och gå över i röstning. Jonathan Daugaard håller med. Oscar Nilsson (IT12)
anser att diskussionen bör fortgå.
Sektionen beslutar om streck i debatten.
Sektionsmötet går till beslut.
Mattias Fridén (IT10) påpekar att förslag 4 ser ut som en Ahlgréns Bil.
Adrian Bjugård (IT12) påpekar att förslag 12 ser ut som Australien.
Jonathan Daugaard lämnar lokalen och hittar till sin stora lycka en PEZ på vägen ut.
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) säger att styrIT anser att ett beslut bör tas på detta möte, alternativt
bordläggas till LP3.
Mazdak Farrokhazad yrkar på att bifall medför att Fangruppen får i uppdrag att på nästa ordinarie
sektionsmöte lägga fram en offert på hur mycket en fana med det givna motivet skulle kosta och att
avslag medför att frågan bordläggs till LP3. Bifalles.
Sektionen beslutar om förslag 17.
Mötet ajourneras i 15 minuter.

§ 13

Propositioner
a) Utelämnande ur protokoll, 2:a omröstningen
Hanna Kowalska Elleberg föredrar propositionen.
Sektionsmötet går till beslut.
Propositionen bifalles i sin helhet.
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§ 14

Motioner
a) Införskaffande av flakmopeder
Malin Mattsson (IT06) lyfter och föredrar motionen.
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) föredrar styrITs yttrande angående motionen.
Mazdak Farrokhazad (IT12) lämnar ett ändringsyrkande till motionen enligt bilaga.
Motionen avslogs i sin helhet.

§ 15

Personval
a) Fyllnadsval armIT 12/13
Anton Palmqvist (IT11) är nominerad till ledamot i armIT 12/13.
Anton presenterar sig för sektionen och får svara på frågor.
Anton lämnar lokalen.
Tobias Axell frågar om valberedningen har något utlåtande. De är positiva.
Fiona Rolander frågar hur John Johansson (IT10) ställer sig till att inte vara den sötaste killen i armIT.
John svarar att han inte trodde att det varit några killar i armIT tidigare men tror att det hade funkat bra.
Sektionsmötet går till val.
Anton Palmqvist röstas in som ledamot i armIT 12/13. Beslutet var enhälligt.

§ 16

Tårta!
Rasmus Egerö (styrIT) berättar att styrIT lovat att bjuda på tårta till den phaddergrupp som har bäst
procentuell närvaro på sektionsmötet.
Då Johan Andersson (NollKIT) inte hade någon lista på phaddergrupperna tillgänglig sköts tårtan upp till
den efterföljande sektionsmötespuben.

§ 17

Övriga frågor
Viktor Mellgren (IT07) frågar digIT om status på nya hemsidan. Johan Brook (digIT) svarar att det gått
segt under sommaren men att de jobbar på så fort de kan. Marika Hansson (IT10) undrar huruvida de
kommer höra av sig till övriga föreningar/kommittéer kommer få testa nya hemsidan innan den släpps.
Erik Axelsson (digIT) svarar att det kommer finnas en demosite.
Markus Pettersson (IT09) ställer en öppen fråga till sektionsmötet huruvida man är intresserad av att rösta
igenom motioner liknande den som var uppe ang. flakmoppar och att han om så är fallet är tveksam till
om han vill sitta kvar i styrelsen för vad han då anser vara en oseriös sektion. Henrik Andersson (IT11)
svarar att han tycker idén var bra i sak. Christopher Åkersten (IT12) svarar att det förmodligen beror på
att flertalet av de som röstar var nollan och inte insåg vad som röstades på. Malin Mattsson (IT06)
påpekar att motionen inte var menad att tas seriöst. Mazdak Farrokhazad (IT12) instämmer med
Christopher Åkersten i att han hade velat ha mer info om hur äskning av pengar och liknande fungerar
och att styrIT borde skrivit ett mer utförligt yttrande.
Daniel Bergqvist (IT10) frågar huruvida styrIT uppskattar att oseriösa motioner lämnas in. Markus
Pettersson (IT09) anser att det är okej att skicka in motioner av alla slag och att det han främst blev
upprörd över var att även äldre studenter röstade för.
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Mazdak Farrokhazad säger att han är intresserad av att starta upp en intresseförening singIT för musikoch sångintresserade teknologer och uppmanar att ta kontakt med honom om man är intresserad.
Emil Johansson (P.R.I.T.) informerar om att det är sektionsmötespub i Hubben efter mötets avsluande.

§ 18

Mötets avslutande
Mötet avslutas 21:21.
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