Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2013-05-16, HC2 18:15

§1

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

§2

Val av mötets ordförande
Philip Steingrüber (styrIT) väljs som mötets ordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Joanna Svantesson (styrIT) väljs som mötets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Björn Lexell (IT08) nominerar sig själv. Niklas Wärvik (IT10) nominerar sig själv.
Sektionsmötet beslutar att välja ovanstående som mötets justerare tillika rösträknare.

§5

Närvarande
IT12: 23
IT11: 12
IT10: 14
IT09: 3
IT08: 1
IT07: 1
Totalt: 54 IT-teknologer inkl. styrIT

§6

Mötets behöriga utlysande
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§7

Fastställande av mötets dagordning
styrIT yrkar på att byta plats på §10 och §11, samt att lägga till punkten §12 Fastställande av
sektionsavgift.
Paula Eriksson Imable (IT10) yrkar på att flytta fram NollKITs ansvarsfrihet.
styrIT yrkar på att flytta §15 Ansvarsfrihet till §11.
Sektionsmötet fastställer dagordningen med de föreslagna ändringarna.

§8

Adjungeringar
a) Josefin Bertilsson, vUO
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§9

Meddelanden
a) styrIT
styrIT meddelar att sektionen har fått en fana och att två tillfälliga fanbärare, David Sundelius (IT07) och
Mikael Weckstén, har valts.
b) Kårledningen
Josefin Bertilsson meddelar att en ny fullständig kårledning har valts in för nästa år. Hon önskar även
lycka till med tentorna och en bra sommar.
c) P.R.I.T. 13
Johan Andersson (P.R.I.T.) meddelar att städningen av Hubben har sköts dåligt den senaste tiden och
önskar att alla städar efter sig. Han önskar även att ljudnivån i studierummet hålls på en låg nivå.

§ 10

Verksamhetsrapporter
a) styrIT 12/13
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) 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
Max Witt (digIT) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
g) armIT 12/13
Hanna Kowalska Elleberg (armIT) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.
h) frITid 12/13
Thomas Urdell (frITid) föredrar verksamhetsrapport enligt bilaga.

§ 11

Ansvarsfrihet
a) NollKIT 12
Paula Eriksson Imable (IT10) och Daniel Bergqvist (IT10) föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
Jack Pettersson (Lekmannarevisor) rekommenderar ansvarsfrihet och föredrar revisionsberättelse enligt
bilaga.
Sektionsmötet beslutar att bevilja NollKIT 12 ansvarsfrihet.
b) P.R.I.T. 10
Axel Ljungqvist (IT09) föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
Cecilia Geijer (Lekmannarevisor) rekommenderar ansvarsfrihet och föredrar revisionsberättelse enligt
bilaga.
Sektionsmötet beslutar att bevilja P.R.I.T. 10 ansvarsfrihet.
c) P.R.I.T. 12
Magnus Larsson (IT10) och Emil Johansson (IT11) föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
Cecilia Geijer (Lekmannarevisor) rekommenderar ansvarsfrihet och föredrar revisionsberättelse enligt
bilaga.
Sektionsmötet beslutar att bevilja P.R.I.T. 12 ansvarsfrihet.
d) digIT 12/13
Alexander Hederstaf (IT11) och Erik Axelsson (IT07) föredrar verksamhetsberättelse.
Cecilia Geijer (Lekmannarevisor) rekommenderar ansvarsfrihet och föredrar revisionsberättelse enligt
bilaga.
Sektionsmötet beslutar att bevilja digIT 12/13 ansvarsfrihet.
Mötet ajourneras klockan 19:16.
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§ 12

Personval
Mötet återupptas klockan 19:25.
a) styrIT 13/14
Andreas Rolén (IT11) nominerar sig till ordförande i styrIT 13/14
Andreas presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Andreas lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Andreas som ordförande i styrIT 13/14.
Magnus Larsson (IT10) nominerar sig till kassör i styrIT 13/14
Magnus presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Magnus lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Magnus som kassör i styrIT 13/14.
Joakim Persson (IT11) nominerar sig till vice ordförande i styrIT 13/14
Joakim presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Joakim lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Joakim som vice ordförande i styrIT 13/14.
Ingen nominerad finns till posten sekreterare.
Laszlo Sall Vesselenyi (IT12) nominerar sig till SAMO/Socialt ansvarig i styrIT 13/14
Lazslo presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Laszlo lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Laszlo som SAMO/Socialt ansvarig i styrIT 13/14.
Daniel Bergqvist (IT10) nominerar sig till masteransvarig i styrIT 13/14
Daniel presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Daniel lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Daniel som masteransvarig i styrIT 13/14.
b) snIT 13/14
Niclas Alexandersson (IT12) nominerar sig till ordförande i snIT 13/14
Niclas presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Niclas lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Niclas som ordförande i snIT 13/14.
Ingen nominerad finns till posten vice ordförande.
Ingen nominerad finns till posten sekreterare.
Albin Bramstång (IT10) nominerar sig till masteransvarig i snIT 13/14.
Albin presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Albin lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Albin som masteransvarig i snIT 13/14.
Björn Bergquist (IT12) nominerar sig till ledamot i snIT 13/14
Björn presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Björn lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Björn som ledamot i snIT 13/14.
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c) frITid 13/14
Philip Ekman (IT12) nominerar sig till ordförande i frITid 13/14
Philip presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Philip lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Philip som ordförande i frITid13/14.
Mötet ajourneras klockan 20:23.
Mötet återupptas klockan 20:45.
Filip Carlén (IT12) nominerar sig till kassör i frITid 13/14
Filip presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.
Filip lämnar rummet och Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering.
Sektionsmötet öppnas för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att enhälligt välja in Filip som kassör i frITid 13/14.
Tomas Hasselquist (IT12), Adam Jilsén (IT12), Tobias Tikka (IT12) och Rasmus Lorentzon (IT12)
nominerar sig till ledamotsposter i frITid 13/14.
Samtliga nominerade får enskilt presentera sig och svara på frågor från sektionsmötet.
Björn Lexell (Valberedningen) presenterar valberedningens nominering och sektionsmötet öppnas för
diskussion.
Sektionsmötet beslutar att välja in samtliga nominerade som ledamöter i frITid 13/14.

§ 13

Fastställande av sektionsavgift
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) informerar om att sektionen följer fullmäktiges beslut på 40 kr.
Sektionsmötet beslutar att fastställa sektionsavgiften till 40 kr.

§ 14

Verksamhetsplaner och budgetar
a) Preliminär budget styrIT 13/14
Hanna Kowalska Elleberg föredrar budget enligt bilaga.
styrIT svarar på frågor från sektionsmötet.
Sektionsmötet beslutar att fastställa preliminär budget.

§ 15

Propositioner
a) Fanbärare
Hanna Kowalska Elleberg (stryIT) föredrar propositionen enligt bilaga.
Sektionsmötet beslutar att anta propositionen.
b) Miljöpolicy
Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) föredrar propositionen och berättar om varför styrIT jobbar med
policy-dokument. Detta är bland annat för att outtalade regler ska skrivas ner som hjälp för framtiden.
Diskussionen lämnas fri.
Sektionen beslutar att anta propositionen.

§ 16

Motioner
a) Könsneutralisering av sektionslokalens toaletter
Laszlo Sall Vesselenyi (IT12) lyfter motionen.
Hanna Kowalska Elleberg föredrar styrITs yttrande.
Diskussionen lämnas fri.
Gustav Mörtberg yrkar på att skyltarna ska godkännas av sektionsmötet.
Paula Eriksson Imable (IT10) yrkar på att ha två toaletter med könstillhörighet på grund av renlighet.
Laszlo Sall Vesselenyi (IT12) tycker att renlighetsfrågan kan arbetas med parallellt med könsfrågan.
Marika Hansson (IT10) yrkar på att P.R.I.T. Inte åläggs att byta skyltarna, men se till att det blir gjort.
Sektionsmötet drar streck i debatten.
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Johan Andersson (IT11) yrkar på att P.R.I.T. kan tillhandahålla verktyg, material och konsultation men
ålägger det till motionären att genomföra det.
Markus Petterson (stryIT) yrkar på att riva upp streck i debatten.
Sektionsmötet beslutar att inte riva upp streck i debatten.
Sektionsmötet beslutar att bifalla motionen med tilläggssyrkandet från Johan Andersson.
b) Förstärkning av sektionslokalens profil
Laszlo Sall Vesselenyi (IT12) lyfter motionen.
Hanna Kowalska Elleberg föredrar stryITs yttrande.
Diskussionen lämnas fri.
Sektionsmötet avslår motionen i sin helhet.

§ 17

Övriga frågor
Hanna Kowalska Elleberg frågar nyinvalda styrIT om att träffa styrIT senare.
Niklas Wärvik (IT10) frågar vad det innebär att sekreteraren är vakantsatt. StyrIT svarar att det kan
komma att väljas in en sekreterare senare eller att någon av ledamöterna tar dennes arbetsuppgifter.
P.R.I.T. Frågar om någon inte vet att de har rust-workshop snart.
Paula Eriksson Imable (IT10) frågar om reunITe kan komma att arrangeras tillsammans med alla
kommittéer som får gå, då det i dagsläget finns lite problem med att bara P.R.I.T., NollKIT och sexIT
arrangerar detta.

§ 18

Mötets avslutande
Philip Steingrüber förklarar mötet avslutat klockan 22:01
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Verksamhetsrapport LP4
styrIT 12/13
Allmänt



















Ordnat fika i tentaveckan
Policyworkshop hos Hanna
Workshop om styrelsens kommunikation
Aspning med infokväll, biljard, workshop och casedag
Fana!
Nyhetsbrev
Fullmäktigemöten
Studiesocial rond
Fysisk studiemiljörond
Ohmsits
Diskuterat kandidatmiddagens framtid med sektionskommittéer
Institutionsråd
Fixa-Hubben-Dag
Enkät om den studiemiljö
Medverkat på kandidatmiddagen
Möte med CESA
Besök av rysk delegation i Hubben
Utbildningsveckor – SAMO och snIT i Hubben

Styrelse- och programledningsmöten








Problem på masterprogrammen
Problem med kurser
Incidenter
Utlåtande om styrIT-asparna
GP:s artiklar
Kandidatmiddag
Äskningar

Ordförandemöten



IT-Afton
Bokning av Hubben

Utskott
KU



Samarbete Sektion-Programansvarig-CUBSEC
Hur kan kåren visa upp sektionerna bättre?





Hur akademihälsan kan hjälpa studenter
Likabehandlingsplan
Utbildningsveckor

SU

NU

 Prissättning på alkohol


Interarbetsordning

Verksamhetsrapport LP4
Studienämnden IT 12/13

● Deltagit i Utbildningsutskottet
● Möte med PL & StyrIT
● Kommer delta i Programråd

● Genomfört aspning med mål att expandera snIT Besökt SE och informerat om MSR
● Arbetar vidare med schemakrockar för IT3
● Genomfört snIT-arret "Kursvalsmingel" med snittar
● Samarrat med digIT: "Webappar med Legogris"

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arrat PTS
Puffat pubrunda
Skapat och färdigställt modul
Skickat in nolluppdrag
NollKIT <3 P.R.I.T.
Varit på NollKutbildning
Varit på Nollkonspirationen
Haft phadderinfo och tagit emot phadderanmälningar
Arrat NollKkalas i Chalmers bastun

●
●
●
●
●

Haft veckoliga lunchmöten
Haft möten med programledningen
Deltagit på veckoliga MoSmöten
Andra poster har deltagit på miniMoSmöten
Haft möten med andra NollKn angående samarr

Verksamhetsrapport P.R.I.T. läsperiod 4

● Pubrunda med NollKIT som puffar
● Boning av Hubben
● Målning märket
● Teambuilding med NollKIT. PRIT <3 NollKIT
● Fixa märke. Släpp av grafisk profil (luncharr)
● FixaHubbendag
● Byggt Cortège och fixat smurf.
● Fotograferats av FlashIT
● Fixat modulbild och text
● ITafton
● Mat innan sektionsmöte
● Fika till sektionsmötet
● Massa möten...

Verksamhetsrapport för sexIT, 23 februari - 16 maj
LP 3:
● 3 mars: sexmästerikalas
LP 4:
●
●
●
●
●
●

23 mars: puffade på Springbreak
5 april: CCCs mutkalas
12 april: FestUs sexmästerikalas
28 april: CM i fest
30 april: puffade på valborgskalaset
8 maj: finohmsits

Verksamhetsrapport LP4
digIT 13

● Skaffat kodvantar
● Påbörjat ny logga
● Inventerat systemen delvis
● "Webappar med Legogris" tillsammans med
snIT

Chalmers.it
● Fyllt med content sedan påsk
● Redo för release
● Buggar finns, men det är okej.

Ny serverhårdvara
● Sponsored by Gussoh
● Sätts upp i sommar
● Kallare --> tystare
● Nya tjänster: git-hosting, znc, (Owncloud)

ArmIT
Verksamhetsberättelse lp4
ArmIT	
  13/14
ArmIT	
  13/14	
  valdes	
  in	
  sen	
  senast.	
  John	
  Johansson,	
  Lisa	
  Stenberg,	
  Alexander	
  Hultner,	
  Anton	
  
Palmqvist,	
  Robin	
  Andersson,	
  Joakim	
  Bergström	
  och	
  Marcus	
  Olsson.	
  De	
  har	
  varit	
  med	
  i	
  arbetet	
  sedan	
  
dess	
  för	
  att	
  lära	
  sig	
  ArmIT’s	
  verksamhet.	
  
Möte	
  med	
  CESA
Har	
  varit	
  på	
  möte	
  med	
  CESA	
  om	
  hur	
  vi	
  kan	
  ha	
  framtida	
  samarbeta	
  och	
  hjälpa	
  varandra.	
  Vi	
  kommer	
  
erbjuda	
  möjlighet	
  att	
  företag	
  donerar	
  till	
  CESA	
  via	
  arrangemang	
  med	
  oss.	
  CESA	
  hjälper	
  till	
  att	
  dra	
  i	
  
företag	
  som	
  kan	
  ha	
  event	
  på	
  IT.
Ordförandemöte	
  +	
  Lunchmöte
Vi	
  har	
  tagit	
  del	
  av	
  ordförandemöte	
  med	
  resterande	
  sektionens	
  ordföranden	
  samt	
  haft	
  reguljära	
  
lunchmöten	
  varje	
  vecka.
Ericsson	
  Tentakit	
  x	
  2
Delat	
  ut	
  tentakit	
  (bagel,	
  juice,	
  penna,	
  godis,	
  reklamblad)	
  från	
  och	
  med	
  Ericsson	
  vid	
  två	
  
tentamenskrivning.
LTH
ArmIT	
  13/14	
  och	
  DAG	
  har	
  hälsat	
  på	
  datasektionens	
  arbetsmarknadsrgupp	
  på	
  LTH	
  i	
  Lund.	
  Workshop	
  
och	
  allmänt	
  kontaktknytande	
  har	
  gett	
  nästa	
  års	
  ArmIT	
  en	
  massa	
  användbara	
  kunskaper.	
  
Simulas	
  lunchföreläsning
Lunchföreläsning	
  med	
  norska	
  företaget	
  Simula	
  Research	
  Laboratories.
AW-‐intervjuer
Academic	
  Work	
  hade	
  intervjuer	
  i	
  EDIT-‐huset	
  med	
  studenter	
  som	
  i	
  förväg	
  anmält	
  sig	
  och	
  sickat	
  in	
  
CV.	
  Dessa	
  intervjuer	
  kunde	
  leda	
  till	
  hel-‐,	
  del-‐	
  eller	
  sommarjobb.	
  	
  
ArmU
ArmIT	
  har	
  gått	
  på	
  centrala	
  utskottet	
  för	
  arbetsmarknadsgrupper.
Kandidatmiddagen
ArmIT	
  12/13	
  och	
  13/14	
  har	
  tillsammans	
  med	
  sexIT	
  planerat	
  och	
  genomfört	
  Kandidatmiddag	
  på	
  
Universeum.	
  Det	
  var	
  måhända	
  dyrt	
  men	
  lyckat	
  arr	
  som	
  ﬁck	
  positiv	
  och	
  användbar	
  feedback	
  från	
  
studenter.	
  
Lunchföreläsning	
  Ericsson
Ericsson	
  hade	
  lunchföreläsning	
  och	
  bjöd	
  på	
  pizza.
Uppföljning	
  kandidatmiddagen
Har	
  varit	
  på	
  uppföljningsmöte	
  med	
  representanter	
  ur	
  styrIT	
  och	
  sexIT	
  för	
  att	
  diskutera	
  förbättringar	
  
och	
  hur	
  detta	
  kan	
  bli	
  ett	
  hållbart	
  och	
  återkommande	
  arrangemang.
Överlämning	
  +	
  Ohmsits
Planerat	
  och	
  genomför	
  överlämning	
  på	
  Liseberg	
  på	
  dagen	
  med	
  ArmIT	
  13/14	
  samt	
  föreningens	
  första	
  
middag	
  med	
  pateter	
  på	
  kvällen.

Vi har fortsatt att anordna innebandy på fredagar samt dragit igång med fotboll-spelande på
onsdagar.
Vi har annordnat aspning med bla Hefty Cup (IT-mästerskap i innebandy) där vi häpnadsväckande
nog återsåg ett par gamla ansikten från IT-03.
Förutom det har vi har också gjort skogarna utanför Mölnlycke osäkra då vi spelade paintball.
Vi har också annordnat fotboll-spelandee och försökt träna upp oss inför stundande CM.
Vi hoppas väckt intresset hos nya förmågor och vill passa på att önska våra efterträdare lycka till.
Vi har slutligen även deltagit med 1 lag i CM för fotboll där det trots en stark kämpainsats blev
endast blev en vinst och 2 snöpliga förluster och inget vidare avancemang.

Sektionsmötet för Informationsteknik
2013-05-16
Av styrIT

Fanbärare
Bakgrund:
Eftersom sektionen nu äntligen har en fana, och denna fana bör representera
sektionen under diverse arrangemang, är det lämpligt att ha en fanbärare
som kan bistå med just det.
Förslag:
att

under §16 i stadgan lägga till följande:
§17 Fanbärare
§17.1 Inval
Två fanbärare väljs varje höst in av sektionsstyrelsen styrIT,
och presenteras sedan på det ordinarie sektionsmötet i LP1.
Fanbärarna väljs in för en tid på ett år.
§17.2 Förutsättningar
Fanbärarna måste vara medlemmar i sektionen.
§17.3 Uppgifter
Fanbärarna skall med hjälp av fanan representera sektionen
under Cortège, mösspåtagning samt andra likvärdiga
arrangemang.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2013-05-16
Av styrIT 12/13

Miljöpolicy
Bakgrund:
På sektionsmötet i LP2 röstades en motion igenom med utfallet att styrIT
ålagdes att utarbeta en policy för att specificera hur sektionen bör arbeta
med avseende på ekologiska och socioekonomiska faktorer. Till detta möte
har ett förslag utarbetats. styrIT anser att den föreslagna policyn täcker in de
viktigaste frågorna i det här sammanhanget.
Förslag:
styrIT yrkar på
Att
Miljöpolicy antas till sektionens styrdokument enligt bilaga.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Teknologsektionen
Informationstekniks
miljöpolicy
Denna policy är alltid underordnad studentkårens centrala möljöpolicy. Sektionens medlemmar
lyder alltid under den centrala policyn och behöver därför vara införstådda i den. Den centrala
policyn hittas på http://www.chs.chalmers.se/sites/default/files/uploads/Milj%C3%B6ppolicy.pdf.

Inledning
Att aktivt arbeta för ett hållbart samhälle blir av allt större vikt, inte minst inom ITbranschen.
Syftet med denna policy är att bidra till att sektionen anammar ett långsiktigt miljöansvarigt
tänkande inom så många områden som möjligt.

Områden
Inköp
I de fall av inköp där det är möjligt att välja ekologiska alternativ, bör detta göras om det är
ekonomiskt möjligt.
I de fall det är praktiskt möjligt, bör second handvaror väljas över nyproducerade.

Resor
Resor för inköp bör i så stor mån som möjligt samordnas mellan sektionens olika organ.
Vid resor för inköp bör en avvägning göras mellan den ekonomisk vinningen av att handla hos en
grossist med lägre priser och den miljömässiga vinningen av att handla från lokala butiker som
kräver kortare, eller inga, resor.
Resor med lokaltrafik bör väljas över resor med personbil i de fall detta är praktiskt möjligt.

Återvinning
Vid arrangemang i sektionens namn bör källsortering ske i så stor utsträckning som möjligt.

Digitala system
Vid inköp eller uppdateringar av sektionens digitala system bör hänsyn tas till
energiförbrukningen vid användning, såväl som pris och prestanda.

Övriga energibrukande produkter
Sektionens energiförbrukning bör vara så låg som är rimligt. Detta innebär exempelvis att;
Elektroniska produkter bör vara avstängda då de inte används.
Lågenergilampor bör väljas framför andra mer energikrävande alternativ.

Sektionsmötet för Informationsteknik
2013-05-08
Av Laszlo Sall Vesselenyi, David Sundelius

Motion om könsneutralisering av sektionslokalens toaletter
Bakgrund:
Sektionen är ett socialt sammanhang som tillhör alla dess teknologer, vilket
innebär att Sektionen och dess lokaler borde vara välkomnande och
inkluderande för alla dess teknologer, vars identiteter och uttryck inte på
förhand kan avgöras. Att därför använda skyltar på Hubbens toaletter som,
om än avbildandes smurfar, är utformade med ett könsstereotypt bildspråk
som delar in faciliteterna i två manliga och ett kvinnligt utrymme blir en
exkluderande och restriktiv handling. För oavsett om en teknolog, utan
avseende till könsidentitet och tillhörighet, känner sig hindrad av skyltarna
att använda alla toaletter eller inte, så är toalettbesök ett mänskligt kroppsligt
behov som bör tillgodoses på ett jämlikt sätt av det sociala sammanhang en
befinner sig i, återigen oavsett ens egna könsidentitet och tillhörighet.
Därutöver skulle, om det inte är självklart, antalet tillgängliga toaletter inte
minska för någon, så varje teknolog vinner på en sådan förändring, samtidigt
som Hubben blir en mer inkluderande, jämlik lokal.
Förslag:
Vi yrkar därmed
att
skyltarna på Sektionens toaletter byts ut till skyltar med
könsneutrala motiv, förslagsvis bokstavskombinationen WC.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2013-05-12
Av Danny Lam, Laszlo Sall Vesselenyi

Motion om förstärkning av sektionslokalens profil
Bakgrund:
IT-sektionens sektionslokal har med sitt ikoniska namn Hubben (nuvarande
version 2.1) och dess pubrundemotsvarighet Pubben blivit en kär nod på
Campus Johanneberg för såväl teknologer (GU-studenter inräknat) i
allmänhet som IT-teknologer i synnerhet. Vissa steg har tagits för att ta vara
på den symbolkraft som en enhetlig profil ger, i Sektionens förråd finns ju
ett utrymme vid namn Skrubben, men denna utveckling går att stimulera och
konceptet går att förädla. Därför bör resterande utrymmen i Hubben
införlivas i denna vision om en enhetlig, stark sektionslokal.
Förslag:
Jag yrkar därmed
att
Sektionen ändrar föreningsrummets namn till ”Klubben”.
att
Sektionen ändrar studierummets namn till ”Pluggen”.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2013-05-16, HC2 18:00

Utlåtande om Motion om förstärkning av
sektionslokalens profil
Styrelsen uppskattar initiativet att stärka sektionslokalens profil, och tycker det är roligt att
motionärerna kommer med kreativa förslag. Dock ser styrelsen problem med hur
genomförandet av namnbytet skulle gå till. Dessutom har det diskuterats om rum i
sektionslokalen i framtiden skulle kunna sponsras av företag, och att rummen därmed skulle
kunna uppkallas efter företagen. Styrelsen vill dock poängtera att det naturligtvis är fritt
fram för alla medlemmar att kalla rummen vad man vill.

Med bakgrund av detta anser styrelsen
att

motionen bör avslås i sin helhet.

styrIT, maj 2013

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2013-05-16, HC2 18:00

Utlåtande om Motion om könsneutralisering av
sektionslokalens toaletter
Styrelsen uppskattar motionärernas initiativ till att göra sektionens lokaler ska få alla
sektionsmedlemmarna att känna sig mer välkomnade och inkluderade. Det finns ingen
anledning att göra en indelning av Hubbens toaletter efter könstillhörighet. Styrelsen anser
även att ansvaret för att byta ut skyltarna bör läggas på sektionens utomordentliga
rustmästeri.
Med bakgrund av detta anser styrelsen
att

motionen ska bifallas i sin helhet.

att

P.R.I.T. åläggs att byta ut de nuvarande skyltarna.

styrIT, maj 2013

