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§ 1 Mötets öppnande

Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av mötets ordförande

Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande.

§ 3 Val av mötets sekreterare

Philip Steingrüber (styrIT) väljs som mötets sekreterare.

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare

Philip Steingrüber nominerar Marcus Hultman (IT10). Erik Axelsson (IT07) nominerar Victor Nilsson 
(IT12).
Sektionsmötet beslutar att välja ovanstående som mötets justerare tillika rösträknare.

§ 5 Närvarande

IT12: 21
IT11: 13
IT10: 10
IT09: 5
IT08: 6
IT07: 3
IT06: 1
Totalt: 59 IT-teknologer inkl. styrIT

§ 6 Mötets behöriga utlysande
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§ 7 Fastställande av mötets dagordning
styrIT yrkar på att lägga till §13b styrIT 11/12
Anton Malm (IT12) yrkar på att flytta §19a till §11
Julia Adamsson (IT08) yrkar på att lägga till §11 armIT informerar om kandidatmiddag
Sektionsmötet fastställer dagordningen med den föreslagna ändringen.
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§ 8 Adjungeringar

a) Josefin Bertilsson, vUO
b) Samuel Bengmark, Inspektor

§ 9 Personval

 a) Inspektor
Samuel Bengmark (Inspektor) presenterar sig och svarar på frågor..
Sektionsmötet beslutar att välja Samuel Bengmark som sektionens inspektor.

§ 10 Meddelanden

a) styrIT
Hanna Kowalska Elleberg påminner om att studierummet är till för studier och att ljudnivån skall hållas 
låg.
Markus Pettersson informerar om att sektionens fana är inskickad för tillverkning.

b) Kårledningen
Josefin Bertilsson (vUO) informerar om att det nu går att söka till nästa års Kårledning.
Hon berättar även att det kommer arrangeras pluggkvällar I den kommande tentaveckan och önskar lycka 
till på tentorna.

c) P.R.I.T. 13
Johan Andersson (P.R.I.T.) informerar om att man planerar för en fixa-Hubben-dag och att man gärna får 
komma med förslag om man har något projekt man vill utföra.

§ 11 Personval

a) digIT 13/14
Fredrik Axelsson (Valberedningen) informerar om rekryteringsprocessen för digIT och armIT.
Max Witt (IT10) nominerar sig till ordförande i digIT 13/14
Max presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Max lämnar rummet och sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Max som ordförande i digIT 13/14.

Christoffer Medin (IT12) nominerar sig till kassör i digIT 13/14
Christoffer presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Christoffer lämnar rummet och sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Christoffer som kassör i digIT 13/14.

Pontus Malm (IT12) nominerar sig till webbansvarig i digIT 13/14.
Pontus presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Pontus lämnar rummet och sektionsmötet öppnas för diskussion.
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Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Pontus som webbansvarig i digIT 13/14.

Adrian Bjugård (IT12) nominerar sig till Hubbenansvarig i digIT 13/14.
Adrian presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Adrian lämnar rummet och sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Adrian som Hubbenansvarig i digIT 13/14.

Johan Andersson (IT11), Emil Edholm (IT12), Johan Lindskogen (IT12) och Anton Myrholm (IT12) 
nominerar sig till ledamotsposter i digIT 13/14.

Samtliga nominerade får enskilt presentera sig och svara på frågor från sektionsmötet.

Sektionsmötet öppnas för diskussion.

Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in samtliga nominerade som ledamöter i digIT 13/14.
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§ 12 armIT informerar om Kandidatmiddag

Fiona Rolander (armIT) informerar om att man planerar att genomföra en gratis middag för de som skall 
börja master till hösten.

Sektionsmötet lämnas öppet för diskussion.

§ 13 Verksamhetsrapporter

a) styrIT 12/13
Hanna Kowalska Elleberg föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
b) snit 12/13
Max Witt (snIT) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
c) P.R.I.T. 13
Johan Andersson (P.R.I.T. föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
d) NollKIT 13
Oskar Nyberg (NollKIT) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
e) sexIT 13
Sofia Edström (sexIT) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
f) digIT 12/13
Andreas Svanström (digIT) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
g) armIT 12/13
Fiona Rolander (armIT) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
h) frITid 12/13
Andreas Svanström (frITid) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.

§ 14 Verksamhetsplaner och budgetar

a) sexIT 13
Sofia Edström föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga.
b) P.R.I.T. 13
Johan Andersson föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga.
c) NollKIT 13
Oskar Nyberg föredrar verksamhetsplan enligt bilaga.
Victor Nilsson (NollKIT) föredrar budget enligt bilaga.

§ 15 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser

a) armIT 10/11
Vincent Andersson (IT08) och Erik Larkö (IT07) föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
Cecilia Geiger (Lekmannarevisor) rekommenderar ansvarsfrihet och föredrar revisionsberättelse enligt 
bilaga.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att bevilja armIT 10/11 ansvarsfrihet.
Mötet ajourneras klockan 20:30.
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Mötet återupptas klockan 20:52.

b) styrIT 11/12
Daniel Ström (IT09) och Marika Hansson (IT10) föredrar verskamhetsberättelse enligt bilaga.
Cecilia Geiger (Lekmannarevisor) rekommenderar ansvarsfrihet och föredrar revisionsberättelse enligt 
bilaga.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrIT 11/12 ansvarsfrihet.

§ 16 Fastställande av beslut

a) Inval till sexIT 13
Sektionsmötet beslutar att fastställa styrelsens beslut enligt bilaga.

§ 17 Propositioner

a) Mottagningspolicy
Hanna Kowalska Elleberg föredrar propositionen samt ändringsyrkande enligt bilaga. (fixa en version 
med typ texten rödmarkerad)
David Sundelius (IT07) menar att policyn inte tillför något utöver kårens centrala mottagningspolicy och 
yrkar på avslag.
Hanna Kowalska Elleberg menar att det kan vara en väg för sektionens medlemmar att hitta fram till 
kårens policy.
Daniel Ström (IT09) håller med David.
StyrIT yrkar på att mötet ajourneras för överläggning. Mötet ajourneras 20:33.

Mötet återupptas 20:39.

styrIT drar tillbaka propositionen.

b) Lokalpolicy
Hanna Kowalska Elleberg föredrar propositionen samt ändringsyrkande enligt bilaga.

Sektionsmötet beslutar att anta propositionen med ovanstående ändring.

§ 18 Motioner
a) Färgstandard i sektionens stadgar
William Dahlberg (NollKIT) lyfter motionen.
Hanna Kowalska Elleberg föredrar styrITs yttrande.

Motionen dras tillbaka.
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§ 19 Personval

a) armIT 13/14
John Johansson (IT10) nominerar sig till ordförande i armIT 13/14.
John presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
John lämnar rummet och mötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att välja John som ordförande i armIT 13/14.

Lisa Stenberg (IT10) nominerar sig till kassör i armIT 13/14.
Lisa presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
På Johan Larssons (IT06) begäran föredrar Rasmus Egerö (Valberedningen) Valberedningens åsikt 
angående att Marcus Olsson (IT12) valt att söka ledamotspost istället för kassör. Man anser att även Lisa 
är väl lämpad för kassörsposten. 
Lisa lämnar rummet och mötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att välja Lisa som kassör i armIT 13/14.

Alexander Hultner (IT12) nominerar sig till sekreterare i armIT 13/14.
Alexander presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Alexander lämnar rummet och mötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att välja Alexander som sekreterare i armIT 13/14.

Anton Palmqvist (IT10), Robin Andersson (IT11), Joakim Bergström (IT10) och Marcus Olsson (IT12) 
nominerar sig till ledamotsposter i armIT 13/14.
De nominerade får var för sig presentera sig och svara på frågor från sektionsmötet.
Samtliga lämnar rummet och sektionsmötet öppnas för diskussion. 

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Mötets avslutande

Viktor Mellgren förklarar mötet avslutat klockan 22:28.
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