Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 20140508, HA4 18:15

§1

Mötets öppnande
Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15.

§2

Val av mötets ordförande
Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Jonathan Thunberg (IT12) och Mike Phoohad (IT11) väljs till mötets justerare tillika
rösträknare.

§5

Närvarande
IT13: 27 st
IT12: 22 st
IT11: 7 st
IT10: 8 st
IT09: 1 st
IT08: 1 st
66st närvarade totalt.

§6

Mötets behöriga utlysande
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§7

Fastställande av mötets dagordning
Sektionsmötet fastställer dagordningen.
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§8

Adjungeringar
Magnus Hallgårde adjungeras in med yttranderätt.

§9

Meddelanden
a) styrIT
i) SAMO
a) Studentrösten gick bra, många tycker Hubben är bra men att vi
skall bli bättre gällande masterstudenter.
b) Skyddsronden på IT, Hubben, administrationen och
kommunikation funkade bra, fått något klagomål på obligatoriska
kurser. Fanns andra problem så som masterstudenter.
ii) Idéer vad programmet kan göra med pengar från UKÄ
a) Programledningen får mycket pengar varje år och vill ha idéer
på vad som kan göras.
iii) flashIT
a) Om inget intresse finns för flashIT vid nästa sektionsmöte
kommer föreningen att tas bort.
b) SKIT  Niklas Wärvik
i) Det skulle kosta väldigt mycket (gällande köp av båten Götheborg) och
därav istället låta Göteborg ta över kostnaden men IT ta över
verksamheten.
c) Kårledningen  Magnus Hallgårde
i) Kåren går snart av och att det kommer vara en avslutning.
ii) Cremona kommer byggas om och försöka vara öppet dygnet runt.
d) FuM
i) fumvalet pågår så rösta, det är 4 st från IT som ställt upp.
e) P.R.I.T.
i) Satt upp en förslagslåda, som de kommer läsa varje vecka.
ii) Folk sköter inte städning, då det var väldigt smutsigt under cortegen.
iii) Finns en ny skylt på dörren, där skall helst föreningar måla sin smurf.

§ 10

Revisionsberättelse
Magnus Larsson (IT10) föredrar revisorernas revisionsberättelse.
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§ 11

Ansvarsfrihet
a) NollKIT13
Oskar Nyberg (IT12) och Victor Nilsson (IT12) presenterar NollKIT.s
verksamhetsår och resultat.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att ansvarsbefria NollKIT13.

§ 12

Propositioner
a) Uppdatering av Ekonomisk Policy med kontanthantering
Andreas Rolén (IT11) föredrar styrIT’s proposition.
Jack Pettersson (IT10) undrar vad som händer om man ligger mitt
emellan.
Andreas svarar med att de ger ett ändringsyrkande på
att ändra 30 000  50 000 till 30 001  50 000 under “Förvaring av kontanter
i sektionslokalen” i Ekonomisk policy.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet väljer att bifalla propositionen med ändringsyrkandet.
b) Mål och Visionsdokument
Andreas Rolén (IT11) föredrar styrIT’s proposition.
Niklas Wärvik (IT10) undrar om det är unikt.
Andreas svarar med att det liknar kårens centrala dokument.
Niklas frågar igen om det vi har samma dokument som kåren.
Andreas svarar med att så är fallet, förutom delar som tagits bort som ej
är relevanta.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet väljer att bifalla propositionen i sin helhet
c) Borttagning av inaktiva intresseföreningar
Andreas Rolén (IT11) föredrar styrIT’s proposition, enligt bilaga.
Andreas svarar på frågor gällande propositionen.
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Niklas Wärvik (IT10) undrar om det fanns ett intresse för att starta upp
proosIT.
Andreas svarar med att berätta vad deras syfte är och förklarar att det går
emot kårens alkoholpolicy.
Markus Bergland (IT13) undrar vilka alla föreningar är.
Andreas berättar vilket alla är.
Sektionsmötet är redo att gå till beslut och gå igenom varje attsats för sig,
enligt bilaga.
attsats 1 bifalles.
attsats 2 bifalles efter votering.
attsats 3 bifalles.
attsats 4 bifalles.
attsats 5 bifalles.
attsats 6 bifalles.
attsats 7 bifalles.
Propositionen bifalles i sin helhet.

§ 13

Motioner
a) Ändrande utav utformningen av Studienämnden Informationsteknik, snIT
Björn Bergquist (IT12) föredrar sin motion enligt bilaga.
Björn Bergquist (IT12) gör ett ändringsyrkande på attsats 3 och 4 enligt
bilaga.
Andreas Rolén (IT11) presenterar styrITs yttrande enligt bilaga.
Mötets öppnas upp för diskussion.
Sektionsmötet är redo att gå till beslut och gå igenom varje attsats för sig.
attsats 1 avslås.
attsats 2 avslås.
attsats 3 bifalles.
Motionen bifalles med sista attsatsen.

§ 14

Verksamhetsrapporter
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a) styrIT
Andreas Rolén (IT11) föredrar styrIT 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
b) snIT
Niclas Alexandersson (IT11) föredrar snIT 13/14s verksamhetsrapport enligt
bilaga och svarar på frågor.
c) NollKIT
Daniel Eineving (IT13) föredrar NollKIT 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
d) SexIT
Edvard Hübinette (IT13) föredrar sexIT 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
e) P.R.I.T
Markus Bergland (IT13) föredrar P.R.I.T. 14s verksamhetsrapport enligt bilaga
och svarar på frågor.
f) frITid
Philip Ekman (IT12) föredrar frITids13/14 verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
g) ArmIT
John Johansson (IT10) föredrar armIT 14/15s verksamhetsrapport enligt bilaga
och svarar på frågor.
h) digIT
Pontus Malm (IT12) föredrar digITs 14/15s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
i) FanbärerIT
Niklas Wärvik (IT10) föredrar FanbärerIT 14s verksamhetsrapport enligt bilaga
och svarar på frågor.

§ 14,5

Fika
Mötet ajourneras klockan 20:05 och återupptas igen klockan 20:20.

§ 15

Preliminära verksamhetsplaner och budgetar
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a) styrIT
Andreas Rolén (IT11) och Magnus Larsson (IT10) föredrar preliminär
verksamhetsplan och budget enligt bilaga och svarar på frågor.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet väljer att bifalla budget och verksamhetsplan.

§ 16

Verksamhetsplaner och budgetar
a) digIT
Pontus Malm (IT12) och Christoffer Meddan (IT12) föredrar verksamhetsplan och
budget enligt bilaga och svarar på frågor.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet väljer att bifalla budget och verksamhetsplan.

§ 17

Fyllnadsval
a) Ledamot  FanbärerIT
styrIT visar upp Marcus Hultman (IT10) meddelande angående att sitta som
ledamot i FanbärerIT.
Diskussionen släpps fri angående den nominerade.
Sektionsmötet är redo att gå till beslut.
Marcus Hultman (IT10) väljs enhälligt till ledamot i FanbärerIT.

§ 18

Personval
a) styrIT
Emma Gustafsson (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i
styrIT 14/15.
Emma Gustafsson (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Emma Gustafsson (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående
den nominerade.
Emma Gustafsson (IT12) väljs enhälligt till ordförande i styrIT 14/15.
Sofia Edström (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i styrIT
14/15.
Sofia Edström (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
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Sofia Edström (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Sofia Edström (IT12) väljs enhälligt till kassör i styrIT 14/15.
Johan Andersson (IT11) ställer sig som intresserad av att sitta som vice
ordförande i styrIT 14/15.
Johan Andersson (IT11) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Johan Andersson (IT111) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående
den nominerade.
Johan Andersson (IT11) väljs enhälligt till vice ordförande i styrIT 14/15.
Sara Johansson (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som sekreterare i
styrIT 14/15.
Sara Johansson (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Sara Johansson (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Sara Johansson (IT12) väljs enhälligt till sekreterare i styrIT 14/15.
Elin Ljunggren (IT12), Oscar Nyberg (IT12) och Robin Svenningsson (IT13) ställer
sig som intresserade av att sitta som ledamöter i styrIT 14/15.
Samtliga kandidater förutom Elin Ljunggren (IT12) lämnar rummet.
Elin Ljunggren (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Elin Ljunggren (IT12) lämnar rummet.
Robin Svenningsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Robin Svenningsson (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Robin Svenningsson (IT13) lämnar rummet.
Oscar Nyberg (IT12) kommer tillbaka in i rummet.
Oscar Nyberg (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Oscar Nyberg (IT12) lämnar rummet.
Diskussionen släpps fri angående de nominerade.
Sektionsmötet är redo att gå till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att välja in Elin Ljunggren (IT12), Oscar Nyberg
(IT12) och Robin Svenningsson (IT13) som ledamöter i styrIT 14/15.
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b) snIT
Björn Bergquist (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i
snIT 14/15.
Björn Bergquist (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Björn Bergquist (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Björn Bergquist (IT12) väljs enhälligt till ordförande i snIT 14/15.
Erik Norlander (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som vice ordförande i
snIT 14/15.
Erik Norlander (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Erik Norlander (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Erik Norlander (IT13) väljs enhälligt till vice ordförande i snIT 14/15.
Joel Gustafsson (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som sekreterare i
snIT 14/15.
Joel Gustafsson (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Joel Gustafsson (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Joel Gustafsson (IT13) väljs enhälligt till sekreterare i snIT 14/15.
Erik Risfelt (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som ledamot i snIT
14/15.
Erik Risfelt (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Erik Risfelt (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Erik Risfelt (IT13) väljs enhälligt till ledamot i snIT 14/15.
c) frITid
Oscar Muhr (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i frITid
14/15.
Oscar Muhr (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Oscar Muhr (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Oscar Muhr (IT13) väljs enhälligt till ordförande i frITid 14/15.
Julia Friberg (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i frITid
14/15.
Julia Friberg (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
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Julia Friberg (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Julia Friberg (IT12) väljs enhälligt till kassör i frITid 14/15.

Oscar Nyberg (IT12), Daniel Eineving (IT13), Ina Tran (IT13) och Oscar Dahlberg
(IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som ledamöter i frITid 14/15.
Samtliga kandidater förutom Oscar Nyberg (IT12) lämnar rummet.
Oscar Nyberg (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Oscar Nyberg (IT12) lämnar rummet.
Daniel Eineving (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Daniel Eineving (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Daniel Eineving (IT13) lämnar rummet.
Ina Tran (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Ina Tran (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Ina Tran (IT13) lämnar rummet.
Oscar Dahlberg (IT12) kommer tillbaka in i rummet.
Oscar Dahlberg (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Oscar Dahlberg (IT12) lämnar rummet.
Diskussionen släpps fri angående de nominerade.
Sektionsmötet är redo att gå till beslut.
Oscar Nyberg (IT12), Daniel Eineving (IT13), Ina Tran (IT13) och Oscar Dahlberg
(IT12) väljs enhälligt till ledamöter i frITid 14/15.

§ 19

Övriga frågor
a) styrIT  Vill träffa nya styrIT.
b) SAMO  skyddsrond.
c) styrIT  Avsked för bojo

§ 20

Mötets avslutande
Andreas Rolén avslutar mötet klockan 22:01.
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Uppdatering av Ekonomisk Policy med kontanthantering
Bakgrund:
Med hänsyn till en viss utveckling på campus under det senaste året, anser vi i Teknologsektionen
Informationsteknik styrelse, styrIT, att vår ekonomiska policy bör erbjuda kommittéerna riktlinjer
för en hållbar hantering av deras ekonomi och därmed sektionens.
Förslag:
Vi yrkar på
Att
Den reviderade ekonomiska policyn ska antas till sektionens dokument enligt
bilaga.

Ekonomisk Policy
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Antagen 6 december 2012

Anmärkning 1: Alla siffror som avser svenska kronor i detta dokument är beräknade inklusive
moms á 12,5 % för mat/dryck och 25 % för annat. Siffrorna är i de flesta fall baserade på de
skattefria nivåer som finns i Sverige, och skall därför aldrig överskridas.
Anmärkning 2: Detta dokument rör sektionens kommittéer samt styrelsen styrIT och
studienämnden snIT.
Anmärkning 3: Ett godkännande från styrelsen lämnas skriftligen från styrITs kassör som skall
föregås av styrelsebeslut.
Vid oklarheter kring denna text, kontakta styrelsen på styrit@chalmers.it
●

Ekonomiskt ansvar
Ordförande och kassör har gemensamt ansvar för kommitténs ekonomi.

●

Slarv
Slarv avser alla oförutsedda utgifter i form av böter, kontrollavgifter etc. som tillkommer i
samband med kommitténs verksamhet.
Slarv betalas av antingen kommitté eller privatperson efter beslut av styrelsen. I detta
beslut tas i beaktande huruvida händelsen bedöms ha inträffat på grund av vårdslöshet
eller misstag. Har samma kommitté eller person gjort sig skyldig till flera överträdelser
tas även detta i beaktning vid framtida bedömningar.

●

Mat under arrangemang
Mat under arrangemang avser mat och dryck som förtärs av arbetande i samband med
kommitténs verksamhet, där arbetande jobbar minst 5 timmar i sträck.
Beroende på arbetspassets längd får varje person bjudas på mat till ett värde av x kronor
enligt nedanstående tabell.
Timmar

[05]

(59]

(913]

(1324]

Kronor

0

30

60

90

Summorna är baserade på vad som anses vara en rimlig måltidskostnad.
Utöver detta får den sammanlagda totala kostnaden ej överstiga 700 kronor för varje
enskilt arrangemang. Därutöver får denna kostnad ej överskrida 500 kronor per person
och år. Om ovanstående gränser bedöms för låga för ett specifikt arrangemang så finns

det möjlighet att göra en specialbedömning tillsammans med styrelsen.
Om inte denna kostnad bedöms möjlig att finansiera med kommitténs verksamhet
finns det möjlighet att äska om ytterligare medel från styrelsen.
●

Aspning
Då aspar arbetar under arrangemang eller förberedelse av dessa skall de anses
likställda med sittande medlemmar vad gäller ovanstående punkter..
Kostnaden för aspning bör ej överstiga 3000 kronor per kommitté och verksamhetsår.
Om kommitté har för avsikt att överstiga detta belopp skall detta godkännas av styrelsen.

●

Representation
○ Profilering
Profilering avser profil och arbetskläder samt tygmärken och andra inventarier
som köps in med syfte att marknadsföra organisationen.
Total kostnad för profil och arbetskläder får ej överstiga 500 kronor per
person och verksamhetsår. För overallskommittéerna (sexIT, NollKIT, P.R.I.T.) får
även en kostnad på 500 kronor per kommittémedlem tillkomma.
Övriga utgifter i profileringssyfte skall godkännas av styrelsen.
○

Intern representation
Intern representation avser tillfälliga och kortvariga aktiviteter som sker inom
kommittén och är direkt kopplade till verksamheten. Exempel på detta är
teambuilding och liknande.
Vid intern representation gäller följande kostnadstak:
Mat och dryck får inte överstiga 90 kr/person och tillfälle. Ingen andel av denna
summa får läggas på alkoholhaltiga drycker.
Om det kan motiveras så finns det möjlighet att lägga upp till 180 kr per person
och tillfälle på kringkostnader, så som lokalhyror, resekostnader, biljettkostnader
vid arrangemang etc. Utgifter av denna typ skall i förhand godkännas av styrelsen.

○

Extern representation
Avser representation med parter utanför kommittén.
Extern representation bör ej förekomma om det inte anses nödvändigt för att ett

samarbete med annan part skall fortsätta. Ett exempel på godkänd extern
representation är tackkalas för puffar eller phaddrar. Även detta måste godkännas
av styrelsen.
●

Inventarielista
Inventarier syftar på större inköp eller objekt som har ett speciellt kontinuerligt värde för
verksamheten. Ett exempel i dagsläget kan vara NollKITs bollhav som oavsett finansiellt
värde har ett stort sentimentalt värde för kommittén.
Samtliga kommittéer skall föra inventarielista över dess ägodelar. På denna lista skall
finnas beskrivning av artikeln, inköpsdatum och inköpspris. Utöver detta skall även kopia
på inköpskvitto finnas.

●

Utomstående personal
Utomstående personal kan t ex avse musiker.
Sådan typ av personal får endast anlitas om denne innehar Fskattesedel.

●

Äskningar
En äskning är en förfrågan till styrelsen om finansiella medel för att utföra en aktivitet
eller göra ett inköp till nytta för sektionen och dess medlemmar.
Görs äskningen av en kommitté så skall utgiften vara av en sådan art att den inte
täcks in av kommitténs huvudsakliga verksamhet eller som utan finansiell hjälp ej
är genomförbar.
Äskningar skall skickas via mail till styrelsen i enlighet med mall som finns
tillgänglig på styrelsens hemsida.
Varje äskning bedöms individuellt av styrelsen enligt ovanstående ramar.

●

Större inköp
Större inköp avser köp av enskilt objekt som uppgår till ett belopp som överstiger
1500 kr. Dessa inköp skall godkännas av styrelsen.

●

Förvaring av kontanter i sektionslokalen
○ Den sammanlagda summan i sektionslokalen bör ej överstiga 50 000 kronor.
○ Dagskassan efter ett arrangemang för en förening eller kommitté får överstiga
den sammanlagda summan i sektionslokalen men får inte förvaras i lokalen i mer
än ett av nedanstående tabell angivet antal dagar.

Summa pengar

Antal arbetsdagar

10 000  30 000kr

5

30 001  50 000kr

3

> 50 000kr

1

Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik
20140508
av styrIT

Mål- och visionsdokument
Bakgrund:
För att sektionen ska kunna bedriva ett långsiktigt arbete på ett bra sätt krävs det att det finns
tydliga mål och visioner inom sektionen. Då Chalmers Studentkårs kårledning tagit fram ett bra
mål och visionsdokument har styrIT valt att utgå från detta dokument och tagit fram ett mål och
visionsdokument för Teknologsektionen Informationsteknik. För att detta dokument ska komma till
användning skall styrITs verksamhetsplan utgå från detta dokument och de saker styrIT utför ska
kunna kopplas till dokumentet.
Förslag:
Vi yrkar på
Att
Mål och Visionsdokumentet antas till sektionens dokument enligt bilaga

Mål- & visionsdokument
Teknologsektionen Informationsteknik
För att sektionen ska kunna bedriva ett långsiktigt utvecklande arbete krävs det att det finns någonting som
sektionen hela tiden strävar mot. Därför har detta dokument tagits fram. Dokumentet grundar sig i
Chalmers Studentkårs centrala dokument för mål och visionsarbete.

Pyramidmodellen
Precis som Chalmers Studentkårs centrala mål och visionsdokument byggs även våra strategier för
långsiktigt arbete upp av Pyramidmodellen.
Visionen beskriver vad sektionen vill uppnå.
Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag som sektionen ska jobba med. Målen baseras på
uppdragen och är mer konkreta och prioriterade aktiviteter som verkar mot att sektionen utför uppdragen.
Varje år bryts uppdragen och målen ner i en verksamhetsplan.
Allt som görs i den dagliga verksamheten på sektionen kan då kopplas till visionen.

Vision
Sektionens alla medlemmar skall TRIVAS och UTVECKLAS under hela sin tid som sektionsmedlem.
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Teknologsektionen Informationstekniks uppdrag
Sektionens alla medlemmar skall
1.
2.
3.
4.
5.

kunna tillgodogöra sig sin utbildning
vara väl förberedda för arbetslivet
vara psykosocialt och fysiskt trygga under sin tid som sektionsmedlem
ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna
känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner på sektionen

Teknologsektionen Informationsteknik skall
1. i dess arbete sträva efter en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
2. representera sektionens medlemmars åsikter
3. kommunicera med och marknadsföra sektionens verksamhet mot sektionens alla medlemmar

Teknologsektionen Informationstekniks mål
Sektionens alla medlemmar skall
kunna tillgodogöra sig sin utbildning
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
1. alla kurser på programmet utvecklas efter sektionens alla medlemmars synpunkter och behov.
2. all bevakning av kurser på programmet systematiseras.

vara väl förberedda för arbetslivet
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
3. alla kurser på programmet skall bidra till sektionens alla medlemmars professionella utveckling.
4. det skall erbjudas arrangemang av sektionen som är relevanta för framtida arbetsliv riktade till
sektionens alla medlemmar.

vara psykosocialt och fysiskt trygga under sin tid som sektionsmedlem
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
5. det skall finnas väl fungerande och inbjudande studielokaler för sektionens alla medlemmar.
6. sektionens alla medlemmar skall känna sig accepterade, välkomna och trygga i alla sammanhang i
anknytning till sektionen.

ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
7. det skall finnas möjlighet för sektionens alla medlemmar till engagemang inom sektionens
verksamhet.
8. allt engagemang i anknytning till sektionens verksamhet skall erbjuda möjlighet till personlig
utveckling.
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känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner på sektionen
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
9. sektionens alla medlemmar skall känna att det finns attraktiva arrangemang på sektionen.
10. sektionens alla medlemmar skall ha tillgång till lokaler som är väl fungerande och välkomnande för
umgänge.

Teknologsektionen Informationsteknik skall
i dess arbete sträva efter en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
11. sektionens alla medlemmar skall vara medvetna om innehållet i de styrdokument som berör detta
åtagande.
12. den ekonomiska beroendeställningen gentemot sektionens programledning inte påverkar sektionens
integritet.

representera sektionsmedlemmarnas åsikter
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
13. aktivt samla in och ta hänsyn till sektionens alla medlemmars åsikter i sektionens arbete.
14. föra en demokratiskt riktig process i sektionens arbete.

kommunicera med och marknadsföra sektionens verksamhet mot sektionens alla
medlemmar
Teknologsektionen Informationsteknik har som mål att
15. sektionens alla medlemmar ska veta var inom sektionen de kan uttrycka sina åsikter.
16. sektionens alla medlemmar ska kunna ta del av information om sektionen och dess verksamhet.
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Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik
20140508
av styrIT

Borttagning av inaktiva intresseföreningar
Bakgrund:
Genom åren har vår sektion antagit ett antal olika intresseföreningar. Då flera av dessa är inaktiva,
och varit det under en lång tid, tycker styrIT att det vore bra att ta bort dessa. Finns det intresse
hos medlemmarna för någon av dessa föreningar kan de startas på nytt.
Förslag:
Vi yrkar på
Att
Intresseföreningen “SvettIT” tas bort som intresseförening på sektionen och ur
reglementet.
Att
Intresseföreningen “proosIT” tas bort som intresseförening på sektionen och ur
reglementet.
Att
Intresseföreningen “exIT” tas bort som intresseförening på sektionen och ur
reglementet.
Att
Intresseföreningen “beatIT” tas bort som intresseförening på sektionen och ur
reglementet.
Att
Intresseföreningen “rollIT” tas bort som intresseförening på sektionen och ur
reglementet.
Att
Intresseföreningen “NyttIT” tas bort som intresseförening på sektionen och ur
reglementet.
Att
Intresseföreningen “LaggIT” tas bort som intresseförening på sektionen och ur
reglementet.

Sektionsmötet för Informationsteknik
20140508
Av Björn ”Viking” Bergquist

Motion angående ändrande utav utformningen av
Studienämnden Informationsteknik, snIT
Bakgrund:
Under året har medlemmarna i snIT upplevt att nämdens struktur inte är optimal
och har upplevts något stram. Därför vore det fördelaktigt för nämden att själva
kunna strukturera sin uppsättning i större utstäckning.
Dessutom behöver snIT utveckla sitt verksamhet vad det gäller våra
mastersprogram ute på Lindholmen, och nuvarande medlemmar känner att det
bäst görs via studentrepresentanter.
Förslag:
Att
● Studienämden Informationsteknik, snIT Sammansättning ändras ifrån:
○ § 4.1.1 snIT består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och
ledamöter.
Till
● Studienämden Informationsteknik, snIT Sammansättning ändras till:
○ § 4.1.1 snIT består av ordförande, sekreterare och ledamöter.
Att
● Studienämden Informationsteknik, snIT Åliggande för vice ordförande § 4.2.3 tas
bort.
Att
● Studienämden Informationsteknik, snIT Åliggande för ordförande flyttas ifrån:
○ § 4.2.2 att I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan.
Till
● Studienämden Informationsteknik, snIT Åliggande för ordförande flyttas till:
○ § 4.2.1 att I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan.
Att
●

Studienämden Informationsteknik, snIT Åliggande läggstill:
○ § 4.2.1 att utse studentrepresentanter ifrån olika studentgrupper inom
utbildningsprogrammet Informationsteknik vid Chalmer, så som årskurser
eller mastersprogram, vars uppgift är att representera snIT samt framför
nämndens åsikter i studiefrågor.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Jag yrkar på att attsats tre ändras till:

Att
● Studienämden Informationsteknik, snIT Åliggande läggs till:
○ § 4.2.1 att I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan.
Att
● Studienämden Informationsteknik, snIT Åliggande för ordförande tas bort:
○ § 4.2.2 att I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan.
Jag yrkar på att attsats fyra ändras till:

Att
● i Studienämden Informationsteknik, snIT punkten Befogenheter skapas.
Att
● Studienämden Informationsteknik, snIT befogenheter läggs till:
○ att utse studentrepresentanter ifrån olika studentgrupper inom
utbildningsprogrammet Informationsteknik vid Chalmers, så som
årskurser eller mastersprogram, vars uppgift är att representera snIT
samt framför nämndens åsikter i studiefrågor.

styrITs svar på motion om ändrande utav
utformning av snIT
styrITs svar:
Flera delar av motionen förstår styrIT inte meningen med och styrIT får ingen
konkret uppfattning av vad de ändringar som föreslås skulle förbättra eller ändra
för snIT. Den sista attsatsen har dock en bra innebörd så länge det handlar om
att studentrepresentanterna ska föra snITs åsikter och inte deras egna. Ska de
föra sina egna åsikter under sektionens namn måste de vara invalda av
sektionsmötet.
styrIT rekommenderar att motionens två första attsatser avslås och att
motionens sista attsats bifalls.

snIT
Verksamhetsrapport

Vad har vi gjort?
●
●
●
●
●
●

Pluggkväll
Studentrösten
Aspning
Studienämndsworkshop
Kursvalsmingel
Möten

frITid verksamhetsrapport
Spelat fotboll både utomhus och inomhus.
Anmält ett lag till fotbolls CM som kommer att vara på heden den 9 maj
Bokat HC4 för en FIFA turnering. Turneringen spelas den 10 maj
Skickat två tappra IT-teknologer till chalmerslaget för att krossa Handels.

https://docs.google.com/presentation/d/1CtkMv_9fzNNMl9G06gRJQ-xs_-85ihiHcOR1B3Nrmg0/
edit#slide=id.p

Ytterligare en läsperiod är nu avklarad och FanbärerIT har hunnit med en hel del. Vi arrangerade
det roliga av studentrösten så att teknologerna fick en vettig anledning att närvara. Detta gjordes
med sju sorters hemmagjorda kakor samt te.
Vi har även hunnit gå på fanbärarkalas där vi lärt känna andra fanbärare samt Marskalksämbetet.
För att lära känna varandra i FanbärerIT så hade vi en trevlig teambuilding. Då Lisa kommer få
begränsat med tid så arrangerade vi även aspning i form av WWW vilket var ett väldigt
angenämnt arrangemang.
Vad det gäller traditionella arrangemang så har vi naturligtvis sett till att IT:s fana var
representerad på både mösspåtagningen samt cortègen.
Utöver det så har vi arrangerat fanbärerITs första ohmsits! Mycket trevligt.
Vi kommer även att arrangera en öhlprovning 12 maj.

styrITs Verksamhetsrapport LP4
I styrITs verksamhetsplan finns det fem stycken punkter som styrIT har valt att jobba med under
året lite mer. Självklart har styrIT deltagit i olika möten med utskott och annat skoj även denna
läsperioden. Något som tagit en stor del av styrITs tid den senaste läsperioden är aspning och
Kandidatmiddagen vilka båda har varit lyckade.

Verksamhetsplan, mål & vision
Under LP4 har styrIT tagit fram ett mål- och visionsdokument och lagt en proposition för att
rösta igenom dokumentet. Under aspningen har även styrIT tillsammans med asparna haft en
workshop kring den preliminära verksamhetsplanen och från denna workshop har styrIT sedan
tagit fram en preliminär verksamhetsplan samt gått igenom denna med asparna vilka kommer
jobba med denna under nästa år.

Ett synligt styrIT
Jobbet med att vara synliga är något som styrIT jobbar med kontinuerligt genom att försöka
vara representerade på så många arrangemang som möjligt och försöka umgås med
sektionens medlemmar i den mån vi hinner. Under LP4 har detta arbete mer konkret gått ut på
att arrangera en attraktiv aspning, arrangera kandidatmiddagen för sektionen samt arrangera ett
styrekalas för att även vara synliga ut mot resten av studentkåren.

Sektionsmötet
Arbetet med denna punkten är något som styrIT kontinuerligt arbetar med. Eftersom
sektionsmötet har blivit mycket populärare under det senaste året och rekord i kategorin “Flest
närvarande” slagits flertalet gånger har styrIT valt att under LP4 fokusera på andra punkter mer.

Sektionslokal
Tyvärr har inte styrIT gjort några större framsteg gällande den här punkten. Främst beror det
på att de som är ansvariga för lokalerna inte svarar på mail och att det inte finns några lediga
lokaler på campus. Dock har en utredning kring ett rum som ligger precis utanför Hubben
startats och vår förhoppning är att de som i dagsläget har lokalen kan tänka sig att släppa den
till vår sektion då den idag ändå inte används till något annat än förråd.

En enad sektion
Under LP4 har styrIT fortsatt fokusera på den här punkten då den är den mest prioriterade
för en väl fungerande sektion. Arbetet har gjorts genom en turné på de flesta kommittéers
lunchmöten för att se hur deras interna arbete fungerar, styrIT har även arrangerat
Studentrösten tillsammans med FanbärerIT, snIT, PL och efteråt arrangerade sexIT en kväll
med mat och drinkar från Medelhavet för sektionsmedlemmar endast. En stor del av arbetet har
också varit att arrangera Kandidatmiddagen för kandidat- och masterstudenter, alumner, PL och
företagsrepresentanter.

Verksamhetsrapport ArmIT LP4












Kandidatmiddagen 11/4
Lunchföreläsning Ongoing 5/5
Lunchföreläsning Ericsson 7/5
Afterwork Ongoing 9/5
Överlämning 10/5
Ohmsits 10/5
Lunchföreläsning Cybercom 15/5
Pubkväll Cybercom 15/5
Utbildning med Ericsson
Utbildning med Academic Work
Pluggkväll med Ericsson

http://digit.chalmers.it/docs/verksamhetsrapport-lp4-1415.md

Preliminär verksamhetsplan 14/15
Under det gångna året har sektionen fokuserat på några få men viktiga delar av arbetet som
sektionsstyrelse, att vara en synlig sektionsstyrelse, bra sammanhållning mellan föreningar och
kommittéer samt ett mer strukturerat arbetssätt med verksamhetsplan, mål och visioner. Vissa
delar av detta jobb är saker som måste fortsätta arbetas med för en väl fungerande sektion.
Under året har ett mål och visionsdokument tagits fram för sektionen för att sektionen lättare
ska kunna jobba strukturerat och långsiktigt med viktiga frågor för sektionen. Hela
verksamhetsplanen grundar sig i detta dokument och varje område styrIT14/15 väljer att jobba
med knyter an till något av de mål som mål och visionsdokumentet tar upp. Med det
kontinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT14/15 väljer att göra täcks totalt sett samtliga
mål in ur mål och visionsdokumentet.
De kontinuerliga åtaganden styrIT har kommer under året uppta den största delen av arbetet.
Detta jobb består av att:
● Gå på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som styrIT skall vara
representerade på
● Behandla frågor rörande sektionen som helhet
● Behandla incidenthanteringar
● Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva på sektionen
● Behandla inkomna äskningar
● Vara delarrangör av Kandidatmiddagen
● Arrangera sektionsmöten
● Underhålla styrdokument
Utöver det kontinuerliga arbetet kommer styrIT14/15 jobba med några olika fokusområden för att
belysa extra viktiga frågor som måste fungera perfekt för att sektionen ska må och fungera väl
eller för att utveckla delar av sektionen som inte håller tillräckligt hög nivå.

Jämlikhet och hållbarhet
På vår sektion finns det många stora problem inom jämlikhet och hållbarhet vilket är något som
vi måste jobba ännu bättre för. Det är främst två klyftor mellan olika grupper samt en mer
generell fråga som arbetet kommer gå ut på. Den ena klyftan är mellan de som kan
programmera när de kommer till ITsektionen och de som inte kan. Arbetet med den frågan är
något som kommer bedrivas tillsammans med programledningen och snIT främst. Den andra
klyftan är den mellan antalet kvinnor och män på sektionen vilket är ett otroligt stort och svårt
problem och därför är det viktigt att sektionen jobbar med frågan på ett långsiktigt sätt. För att
arbetet med dessa två klyftor ska vara effektivt och framgångsrikt är det också viktigt att jobba
med den mer generella frågan kring attityder på sektionen hos alla medlemmar.
Detta område och dessa punkter riktar in sig mot många av de mål som finns i mål och
visionsdokumentet men främst mot: 5, 6, 7, 9 och 10.

Kommunikation
Under det gångna året har styrIT arbetat med frågan kring kommunikation och försökt synliggöra
det arbete sektionen och styrIT gör. Detta är något som styrIT14/15 kommer fortsätta arbeta
med då det är en viktig fråga som det finns mycket kvar att utveckla inom. Arbetet med frågan
kommer också handla om att kommunicera befintlig information på ett bättre sätt, vilket bland
annat innebär att översätta befintliga dokument och hemsida till engelska då många medlemmar
på sektionen inte förstår svenska. Även kommunikation åt andra hållet, in mot styrIT, kommer
arbetas med för att medlemmar lättare ska kunna påverka och ge förslag till saker som
sektionen ska arbeta med.
Detta område och dessa punkter riktar in sig mot många av de mål som finns i mål och
visionsdokumentet men främst mot: 11, 13, 15 och 16.

En enad sektion
En av de viktigaste delarna i styrITs arbete är att utveckla relationen mellan sektionens alla
föreningar och kommittéer (FKIT). Detta är något som arbetades hårt med under 13/14 och är
något som är viktigt att fortsätta med. Utöver det kontinuerliga arbetet med att hjälpa FKIT när det
behövs så kommer arbetet även gå ut på att arrangera utbildningar, workshops och
teambuildingar för FKIT. En del av arbetet kommer även gå ut på att främja samarrangemang
mellan olika delar av FKIT samt fortsätta arrangera kvällar inriktade till specifika poster i de olika
delarna av FKIT.
Detta område och dessa punkter riktar främst in sig mot mål 7 och 8 i mål och
visionsdokumentet, men är otroligt viktigt och grunden till att stora delar av sektionens
verksamhet skall fungera på ett bra sätt.

Master
Det område ITsektionen ligger längst efter i är inom våra masterprogram. En anledning till det är
självklart att de inte befinner sig på samma geografiska plats som kandidatdelen, men arbetet
med att inkludera de medlemmar som läser masterstudier har varit bristfälligt. För att vår sektion
ska vara så inkluderande som vi vill är det otroligt viktigt att vi därför börjar arbeta med denna
fråga. Precis som att Mottagningen är viktig för Nollan så tror styrIT att det är viktigt med en slags
mindre mottagning för mastereleverna vilket målet är att arrangera. Därefter är det viktigt att hålla
kontinuerlig kontakt genom att arrangera passande arrangemang för studenterna på Lindholmen.
Detta område och dessa punkter riktar in sig mot många av de mål som finns i mål och
visionsdokumentet men främst mot: 6, 7, 9, 15 och 16.

Lokaler
ITsektionen har under de senaste åren växt och det ser inte ut som att sektionen kommer
minska i storlek igen på många år. I dagsläget kan sektionslokalen endast rymma 75 personer

samtidigt vilket är alldeles för lite för en sektion som vår där sammanhållningen är otroligt god
och där intresset för att vara i sektionslokalen är högt. Därför är det viktigt att sektionen hela tiden
fortsätter jobba för bättre och större lokaler samtidigt som man hela tiden jobbar för att utnyttja
de lokaler som finns att tillgå på bästa sätt.
Detta område och dessa punkter riktar in sig mot många av de mål som finns i mål och
visionsdokumentet men främst mot: 5, 6 och 10.

Övrigt
Det finns många tankar och idéer som styrIT vill genomföra som är viktiga men som inte på ett
naturligt sätt passar in under ett fokusområde. Några av dessa är att föra över styrITs egna sida
styrit.chalmers.it till sektionens hemsida www.chalmers.it för att underlätta för medlemmar att
hitta information om sektionsstyrelsen och att skapa en medlemsinitiativsfond som
sektionsmedlemmar kan söka pengar ur för att genomföra projekt som gynnar medlemmarna på
sektionen.

Beskrivning

Slutgiltig 13/14

Preliminär 14/15

Resultat 14 (juli-maj)

Intäkter
Föreningar
Intäkter armIT

150000

305000

179634

150000

305000

179634

60000
44000
150000
2000

0
45000
160000
600

51913
47240
160000
0

Summa

256000

205600

259153

Summa Intäkter

406000

510600

438787

-110000
-6000
-6000
-6000
0
0

-110000
-6000
-6000
-6000
-6000
-1500

-110000
-6000
-6000
-6000
-2000
0

-12000

-15000

-23000

0

0

0

-21000

-24000

-13541

-161000

-174500

-166541

-50000
-1200
-3000

-50000
-3000
-3000

-39015
-1500
-2854

Summa
Sektionen
Tidigare överskott
Sektionsavgifter
Programledningsstöd
Ränteintäkter

Kostnader
Föreningar
Kostnader NollKIT
Kostnader snIT
Kostnader frITid
Kostnader digIT
Kostnader fanbärerIT
Tvätt fanbärerIT
Kostnader transport
Kostnader mastersgrupp
Aspningsbidrag kommittéer (exkl styrIT)
Summa
Banktjänster
Skattekostnader
Försäkring Hubben
Försäkring sektionen

Kostnader Banktjänster

-2500

-2500

-1867

-56700

-58500

-45236

Profilering
Möteskostnader representation
Kontorsmaterial
Övrig Buffert

-5000
-1000
-1000
-1000

-3500
-2500
-1000
0

-2995
-1125
-220
0

Aspning
Överlämning
Teambuilding styrIT
Intern representation mellan föreningarna
Föreningsutbildning nypåstigna

-3000
-2000
-2500
-3500
-5000

-3000
-3000
-2500
-3500
-5000

-3122
0
-1150
-2097
-3340

-24000

-24000

-14049

Summa

-3000
-1000
-6000
0
0
-3000
-35000
-80000
-1200
-5500
-10000
-5000
0
-2000
-151700

-3000
-1000
-6000
-100000
-5000
0
-70000
-45000
-1200
-5500
-10000
-5000
0
0
-251700

-1550
-1500
-7720
-96234
-4680
0
-20437
-38609
-1200
-5500
0
-5000
0
0
-182430

Summa Kostnader

-393400

-508700

-408256

406000
-393400

510600
-508700

438787
-408256

12600

1900

30531

Summa
Styrelsen

Summa
Sektionen
Arrangemangskostnader
Sektionsmöteskostnader
Sektionsmötesmat
Kandidatmiddag
Förvaringskostnader magasin
Lokalkostnader
Utvecklingskostnader Hubben
Äskningar
Kostnader plesk
Pedagogiskt pris
Oförutsedda kostnader
Finsittning
Sektionsfana
Tentafika

Intäkter
Kostnader
Resultat

Intäkter
Beskrivning
Föreningar

Intäkter armIT

Preliminär 13/14

178000

150000

178000

150000

50000
44000
150000
1600

60000
44000
150000
2000

245600
423600

256000
406000

-110000
-6000
-6000
-6000

-110000
-6000
-6000
-6000

-12000

-12000

0

0

-21000

-21000

-2000

-2500

-163000

-163500

Profilering
Möteskostnader
Kontorsmaterial
Övrig Buffert

-5000
-1000
-1000
-1000

-5000
-1000
-1000
-1000

Aspning
Överlämning

-3000
-2000

-3000
-2000

Summa
Sektionen

Slutgiltig 12/13

Tidigare överskott
Sektionsavgifter
Programledningsstöd
Ränteintäkter

Summa
Summa Intäkter

Kostnader
Föreningar
Kostnader NollKIT
Kostnader snIT
Kostnader frITid
Kostnader digIT
Kostnader Transport
Kostnader Mastersgrupp
Aspningsbidrag föreningar
Kostnader Banktjänster
Summa
Styrelsen

Teambuilding
Intern representation
Föreningsutbildning
Summa
Sektionen

Skattekostnader
Arrangemangskostnader
Sektionsmöteskostnader
Sektionsmötesmat
Lokalkostnader
Utvecklingskostnader
Hubben
Försäkring Hubben
Försäkring sektionen
Kostnader plesk
Pedagogiskt pris
Äskningar
Oförutsedda kostnader
Finsittning
Sektionsfana
Tentafika

Summa
Summa Kostnader

Intäkter
Kostnader
Resultat

-2500
0
0

-2500
-3500
-5000

-15500

-24000

-45000
-3000
-1000
-6000
-3000

-50000
-3000
-1000
-6000
-3000

-35000
-1200
0
-1200
-5500
-60000
-10000
-5000
-15000
0
-190900
-369400

-35000
-1200
-3000
-1200
-5500
-80000
-10000
-5000
0
-2000
-205900
-393400

423600
-369400

406000
-393400

54200

12600

2011/2012
Intäkter

Medlemsavgifter
Programlednings-stöd
Överskott
Övrigt

2012/2013
44000
125000
60000
1600
230600

44000
150000
228000
1600
423600

Summa

-4000
-27700
0
-91450
-15000
-13500
-22692
-9000
-183342

-7000
-39200
-60000
-143000
-15500
-11700
-45000
-12000
-333400

Resultat

47258

90200

Summa
Kostnader

Sektionsmöten
Hubben
Äskningar
Kommittéer
Styrelsen
Sektionskostnader
Skattekostnader
Transport

PEKARPARKERING

nollk.it?
Kommittéutbildning?
Extern representation?

Intäkter
Beskrivning
Föreningar

Intäkter armIT

Preliminär 13/14

178000

150000

178000

150000

50000
44000
150000
1600

60000
44000
150000
2000

245600
423600

256000
406000

-110000
-6000
-6000
-6000

-110000
-6000
-6000
-6000

-12000

-12000

0

0

-21000

-21000

-2000

-2500

-163000

-163500

Profilering
Möteskostnader
Kontorsmaterial
Övrig Buffert

-5000
-1000
-1000
-1000

-5000
-1000
-1000
-1000

Aspning
Överlämning

-3000
-2000

-3000
-2000

Summa
Sektionen

Slutgiltig 12/13

Tidigare överskott
Sektionsavgifter
Programledningsstöd
Ränteintäkter

Summa
Summa Intäkter

Kostnader
Föreningar
Kostnader NollKIT
Kostnader snIT
Kostnader frITid
Kostnader digIT
Kostnader Transport
Kostnader Mastersgrupp
Aspningsbidrag föreningar
Kostnader Banktjänster
Summa
Styrelsen

Teambuilding
Summa
Sektionen

Skattekostnader
Arrangemangskostnader
Sektionsmöteskostnader
Sektionsmötesmat
Lokalkostnader
Underhållskostnader
Hubben
Försäkring Hubben
Kostnader plesk
Pedagogiskt pris
Äskningar
Oförutsedda kostnader
Finsittning
Sektionsfana
Tentafika

Summa
Summa Kostnader

Intäkter
Kostnader
Resultat

-2500

-2500

-15500

-15500

-45000
-3000
-1000
-6000
-3000

-50000
-3000
-1000
-6000
-3000

-35000
-1200
-1200
-5500
-60000
-10000
-5000
-15000
0
-190900
-369400

-35000
-1200
-1200
-5500
-80000
-10000
-5000
0
-2000
-202900
-381900

423600
-369400

406000
-381900

54200

24100

Intäkter
Beskrivning
Föreningar

Intäkter armIT

Summa
Sektionen

Summa
60000
60000

Tidigare överskott
Sektionsavgifter
Programledningsstöd
Ränteintäkter

Summa

0
44000
125000
1600
170600

Kostnader
Föreningar

Profilering snIT
Kostnader NollKIT
Kostnader snIT
Kostnader frITid
Kostnader digIT

-80000
0
-5500
-4000

Kostnader Transport

-9000

Kostnader Mastersgrupp

-4000

Aspningsbidrag föreningar
Kostnader Banktjänster
Summa
Styrelsen

-1950

0
-2000
-106450

Profilering
Möteskostnader
Kontorsmaterial
Övrig Buffert

-4000
-1500
-500
-1000

Aspning
Överlämning
Teambuilding

-3000
-2000
-3000

Summa
Sektionen

-15000
Skattekostnader
Arrangemangskostnader
Sektionsmöteskostnader
Sektionsmötesmat
Lokalkostnader
Underhållskostnader
Hubben
Försäkring Hubben
Kostnader plesk
Pedagogiskt pris
Äskningar

Summa

Intäkter
Kostnader
Resultat

-22692
-2000
0
-4000
-1500
-25000
-1200
0
-5500
0
-61892

230600
-183342
47258

http://digit.chalmers.it/docs/verksamhetsplan14.md
http://digit.chalmers.it/docs/budget14.md

