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§ 1 Mötets öppnande

Andreas Rolén (styrIT) öppnar mötet 18:16.

§ 2  Val av mötets ordförande

Philip Steingrüber (IT09) väljs som mötets ordförande.

§ 3 Val av mötets sekreterare

Daniel Bergqvist (styrIT) väljs som mötets sekreterare.

§ 4  Val av mötets justerare tillika rösträknare

Björn Lexell (IT08) och Max Witt (digIT) väljs som mötets justerare tillika 
rösträknare.

§ 5 Närvarande

IT13: 26st
IT12:  25st
IT11: 14st
IT10: 14st
IT09: 2st
IT08: 1st

Totalt 82st. 

§ 6  Mötets behöriga utlysande

Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 
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§ 7  Fastställande av mötets dagordning
Sektionsmötet fastställer dagordningen i sin helhet.

§ 8  Adjungeringar
Magnus Hallgårde (kåren) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

§ 9  Meddelanden
a) Kårkontakt - Magnus Hallgårde informerar om att han är vår sektionskontakt, 
IT-teknologer kan vända sig till honom om det finns några frågor om kåren eller 
Chalmers i övrigt. Han säger också att mottagning gick väldigt bra och att så 
många som möjligt skall ge feedback. Han fortsätter med att säga att kåren har 
fastställt sektionsavgiften till att vara den samma och att nästa period kommer 
läsårsterminerna delas in i annorlunda läsveckor. 

b) armIT informerar om att på torsdag är det pubkväll med Ericsson och att de  
som vill kan söka till värd på date-IT.  

c) P.R.I.T. informerar om att de kommer arrangera kareokekväll på fredag och 
att aspning börjar där man får testa på vad de olika overallskommitéerna gör. De 
kommer också börja aspning lite tidigare än vanligt och kommer posta info om 
detta på chalmers.it..

§ 10  Verksamhetsrapport
a) styrIT 
Andreas Rolén (styrIT) föredrar styrITs verksamhetsrapport. 
Gustav Mörtberg (IT10) undrar vad försäkringen täcker. Magnus Larsson (styrIT) 
svarar med att försäkring täcker mycket mer som olyckor både i sektionslokalen 
och vid resor och mycket annat.

b) snIT
Niclas Alexandersson (snIT) föredrar snITs verksamhetsrapport.

c) NollKIT
Oskar Nyberg (nollkit) föredrar NollKITs verksamhetsrapport.
Philip Steingrüber undrar om de fått in några utvärderingar och om de är nöjda. 
Oskar svarar med att de är väldigt nöjda.

d) P.R.I.T.
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Johan Andersson (PRIT)  föredrar PRITs verksamhetsrapport.
Max Witt (digit) undrar om det finns pez. Alexander Hultnér (prit) svarar med att 
kasta pez på de som vill ha. 

e) sexIT
Sofia Edström (sexIT) föredrar sexITs verksamhetsrapport.

f) frITid
Philip ekman (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport.
Erik Axelsson (IT07) undrar hur de skall få mer personer att gå på innebandy. 
Philip svarar med att de skall göra mer PR.

g) armIT
John Johansson (armIT) föredrar armITs verksamhetsrapport. 

h) digIT
Max Witt (digIT) föredrar digITs verksamhetsrapport. 

§ 11 Revisionsberättelse
Cecilia Geijer (revisor) föredrar revisorernas revisionsberättelse.

§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser  
a) frITid 12/13
Magnus Larsson (styrIT) föredrar frITids12/13 verksamhetsberättelsen. 

Sektionsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och 
revisionsberättelsen och lägga dessa till handlingar. 

Sektionen beviljar ansvarsfrihet för frITid 12/13. 

b) sexIT11
Gustav Mörtberg (IT10) föredrar sexIT11s verksametsberättelse.
Niklas Wärvik.

Erik Axelsson (IT07) undrar vad revisorna har att säga om bokföringen. Cecilia 
Geijer (IT10) säger att de har en bra bokföring.

Sektionsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och 
revisionsberättelsen och lägga dessa till handlingar. 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers

Sektionsmöte 2013-10-08, HA2 18:15

Sektionen beviljar ansvarsfrihet för sexIT11. 

§ 13 Verksamhetsplaner och budgetar

a) styrIT 13/14
Andreas Rolén (styrIT) föredrar styrITs verksamhetsplan.
Magnus Larsson (styrIT) föredrar styrITs budget. Andreas Rolén informerar 
om att intern representation är en ny post som innebär att ha en kväll för 
kommitéerna och en ny post för föreningsutbildningen för att göra den bättre. 
Marika (IT10) undrar vad alla pengar för föreningsutbildningen skall gå till. 
Andreas svarar med att de jobbar på att ha flera stycken föreningsutbildningar. 
Erik Axelsson (IT07) undrar om momsen stämmer i budgeten. Magnus svarar att 
så är fallet. 
Niklas Wärvik (hookIT) undrar om intern inte skall heta extern representation. 
Andreas säger att intern är innåt mot föreningarna och kommitéerna. 

Sektionsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen och budget för styrIT.  

b) snIT 13/14
Niclas Alexandersson föredrar snITs verksamhetsplan.
Niclas säger att nytt för i år är “Shared knowledge sessions” som handlar om att 
vanliga studenter kan hålla föreläsningar. 
Andreas Rolén (styrIT) informerar om att snIT troligtvis kommer ha en egen 
budget vid nästa sektionsmöte.
Max Witt (digIT) undrar om det kommer krävas en kassör. styrIT svarar att de 
skall kolla upp detta. 

Sektionsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen och budget för snIT.

c) armIT 13/14
John Johansson (armIT) föredrar armITs verksamhetsplan.
Andreas Rolén (styrIT) undrar om de tänker ha lunchföreläsningar på lindholmen. 
John svarar att de är osäkra. 
Daniel Bergqvist (styrIT) undrar om pateterna har något officiellt namn i armit. 
John säger att det är oklart. 
Lisa Stenberg (armIT) föredrar styrITs budget.
Lisa informerar om att de lägger mer på profiliering i år, då de vill göra mer PR.  
Björn Lexell (IT08) undrar om inte profiliering är max 500. Lisa svarar med att de 
har inräknat banderoller mm i profiliering. 
Gustav undrar varför styrITs inkomst från armIT skiljer sig mot armITs vinst. 
Andreas Rolén (IT11) säger att det skall styrIT kolla upp.
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Andreas tipsar om att de kan dela upp profiliering.
Philip Steingrüber undrar varför förra årets budget skiljer sig så mycket mot årets. 
John svarar med att det är svårt att fastställa en exakt budget och det är många 
intäkter de inte visste att de skulle ha tidigare.

Sektionsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen och budget för armIT.

d) frITid 13/14    
Philip Ekman (frITid) förelägger frITids verksamhetsplan. 
John Johansson (armIT) undrar när bandyn är. Philip svarar med att det är på 
fredagar 15:15. Erik Axelsson (IT07) säger att frITid måste ta med klubbor till de 
som skall vara med. 
Philip Steingrüber (IT09) undrar hur det går med skidresan. De fixar allt.
Emil Johansson undra om de kommer visa matcherna nästa vecka i hubben. 

Carlén förelägger frITs budget.
 
Sektionsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen och budget för frITid 13/
14.

§ 14  Propositioner
a) Ändring av stadga §9.1.1 samt §9.1.2.
Andreas Rolén (styrIT) föredrar propositionen. 
Lisa Stenberg (IT11) undrar vad som kan hända om det inte går igenom. 
Andreas Rolén säger att det beror på drawIT skall vara med i sverok. 
Gustav Mörtberg (IT10) Mörtberg undrar om det inte är bra som det är.
Victor Nilsson (IT12) säger att det inte är så stor skillnad.
Emil Johansson (IT11) undrar om det inte redan är så. Andreas säger att 
skillnaden är att styrelsen nu kan bestå av icke sektionsmedlemmar. 
Niklas Wärvik (hookIT) frågar om det gäller alla föreningar.
Markus Bergland (IT13) undrar om det behövs .
Erik Axelsson (IT07) säger att de har varit med i ett par år redan men det är först 
nu som det har märkts. 
Edvard Hübinette (IT13) undrar om vi måste vara med. Andreas säger att så är 
fallet, för annars ser det dåligt ut.
Jonathan Thunberg (IT12) undrar hur mycket pengar det handlar om. Erik 
Axelsson (IT07) säger att det är ca 7000-10.000kr per år. 
Markus Bergland (IT13) undrar hur det andra föreningar löser det. Andreas säger 
att de skall kolla vidare på det. 
Jack Pettersson (IT10) undrar om det inte är bra att inrikta sig mer mot 
chalmersstudenter. Erik Axelsson 
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Oskar Montin (IT10) undrar om det inte kan bli problem om styrelsen skulle 
“myta” och slå ihop sig.
Emil Johansson (IT11) tycker inte det finns något argument att ändra det, då det 
inte gör så stor skillnad. 
Marika Hansson (prit) föreslår att de kan välja in personer i klump och att 
äskningen kan bli fel om många icke chalmnister äskar från styrit. 
Andreas Rolén förklarar en del av de frågor som kom. Först menar han att 
kuppning inte kommer ske då det är svårt att kuppa om de skall följa våra 
stadgar.
Han fortsätter med att öppenhet är bra, för att få in mer peronser mm. Han säger 
också att äskning skulle kunna bli problem. Han säger också att det är okej att 
lägga ett ändringsyrkande om någon vill ändra på det. 
Edvard Hübinette (IT13) tycker att det är bra.
Gustav Mörtberg (IT10) säger att det inte blir en intresseförening om massa 
andra skall vara med och att öppenheten gäller att vilka som helst får komma. 
Johan Andersson (prit) vill säga att det är svårt att kuppa då alla som går på 
årsmötet måste vara i majoritet. 
Niklas Wärvik (hookIT) säger gällande äskning att det är styrIT som bestämmer 
det.
Erik Axelsson (IT07) tror att det kommer fungera i vilket fall. 
Victor Nilsson (nollkit) säger att det är liten sannolikhet att en kupp skulle inträffa.
Joel Thorstensson (prit) menar att samma sak kan hända med hookIT.
Marika Hansson (prit) skulle vilja ha ett yttrande från sverok och isåfall 
bordlägga.
Andreas Rolén (styrIT)  svarar att det skulle kunna ta tid. 

Marika Hansson (prit) yrkar på bordläggning av frågan. 

Erik Axelsson (IT07) säger att det bara är att rösta igenom för det är ingen stor 
fråga. Niklas Wärvik (hookIT) håller med Erik. 
Emil Johansson (IT11) tycker att det är en märklig inställning och att man bara 
inte skall rösta igenom något utan allt skall ske demokratiskt.
Andreas Rolén säger att det måste röstas igenom på nästa sektionsmöte också.
Martin Karlsson (IT13) undrar om inte styrIT har det yttersta ansvaret för 
sektionen.
Erik Axelsson (IT07) ger som förslag till Marika att den ena av att-satserna borde 
bordläggas. 

Bordläggning av att-satsen till nästa sektionsmöte. 

Gustav Mörtberg (IT10) tycker att det är intressant att diskutera propositionen 
utan att tänka på sverok utan hur det påverkar alla intresseföreningar. 
Markus Bergland (IT13) undrar om det kommer gälla 8-BIT också.
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Jack Petterson (IT10)  undrar om det verkligen är intresseföreningarnas mening 
att arrangera stora arrangemang istället för bara för sektionen. 
Martin Karlsson (IT13) tror att föreningar på andra sektioner också kan engagera 
sig, vilket är bra.

Sektionsmötet går till beslut.

Sektionsmötet beslutar bifall för första att-satsen. 

§ 15 Motioner
a) Printer i studierummet
Gustav Mörtberg (IT10) föredrar propositionen. 
Andreas Rolén (IT11) föredrar Gustavs yttrande. 
Johan Andersson (prit) säger att han felanmälda skrivaren och att de fixade efter 
bara 2 dagar.

Sektionsmötet går till beslut.

Sektionsmötet beslutar att avslå propositionen i sin helhet. 

b) Anslagstavla åt HookIT
Niklas Wärvik (hookIT) föredrar propositionen.
Andreas Rolén (styrit) föredrar hookITs yttrande. 
Philip Steingrüber tycker att det är okej att yttra för vad man vill. 
Johan Andersson (prit) föredrar hookITs yttrande. 
Niklas Wärvik (hookIT) svarar på ytlåtandet att det är kul med studentikosa.
Andreas Rolén menar att det är skillnad på oseriösa och 
Oed (IT10) menar att det inte gått så bra för hookIT och därför behöver bättre 
PR.
Niklas Wärvik (hookIT) menar att det finns udda saker 

Sträck i debatten godkändes. 

Daniel Bergqvist (styrIT) menar att man kan sätta upp affisch på vanliga stället 
där t.ex. 8-bit och drawIT sätter upp.
Johan Andersson (IT11) håller med 

Sektionsmötet går till beslut.
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Sektionsmötet beslutar att avslå motionen i sin helhet. 

c) Ändring av NollKITs beskrivning i reglementet
Victor Nilsson (nollkit) föredrar motionen.
Andreas Rolén föredrar Nollkits yttran. 
Niklas Wärvik (hookIT) frågar Magnus från kåren om ytlåtande huvida det skall 
heta nollning eller mottagning. Magnus svarar med att det skall heta mottagning.

Sektionsmötet går till beslut.

Sektionsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

§ 16 Personval
a) Valberedning
Björn Lexell (IT08) föklarar att valberedning håller intervjuer och tar fram 
personer som skall sitta i kommitéer och föreningar.

Oskar Montin (IT10) nominerar sig själv som ordförande.

Oskar Montin (IT10) presenterar sig för sektionsmötet. 
Gustav Mörtberg (IT10) frågar om han har någon erfarenhet från föreningar. 
Oskar Montin (IT10) svarar att han varit på intervju gällande jobb och förening.
Bark undrar om han är en personkännare. Guran svarar att det är han.
Andreas Rolén (styrIT) undrar vilka han skulle kunna tänka sig att sitta med.
Oskar Montin (IT10) svarar att han vill sitta med de som är intresserade av det.

Oskar Montin (IT10) lämnar rummet. 

Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja in Oskar Montin (IT10) som ordförande i valberedningen.
Beslutet var enhälligt. 

Jack Petterson (IT10) nominerar sig själv och Henrik Andersson (IT11) som 
ledamot.
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Henrik Andersson (IT11) är inte närvarande men har lämnat ett yttrande.

Jack Petterson (IT10) presenterar sig för sektionen .
Gustav Mörtberg (IT10) undrar vad valberedning kunde göra bättre.
Jack svarar med att han varit med två gånger och tycker de gör ett bra jobb.
Erik Axelsson undrar om någon annan är intresserad då. 
Victor Nilsson (IT11) undrar om de hade planerat innan. 

Jack Pettersson (IT10) lämnar rummet. 

Martin Karlsson (IT13) nominerar sig själv. 

Martin Karlsson (IT13) presenterar sig för sektionsmötet. 
Erik Axelsson undrar om han är medveten om att du inte kan sitta i någon annan 
förening under tiden.
Gråtröja (nollan) undrar hur många som skall sitta i valberedningen. Philip svarar 
med att ordförande och kassör med 2 till 4 ledamöter. 

Martin Karlsson (IT13) lämnar rummet.

Victor Nilsson (nollkit) tycker det är bra med en från ettan i valberedningen.
Andreas Rolén (styrIT) frågar Oskar Montin vad han tycker om de som är 
nominerade. Oskar svarar med att han tycker bra om Jack Petterson (IT10), 
Oskar tycker det är mindre bra att ha en nymble i valberedning men med 
erfarenhet är det bra då därför tycker han EC är bra. 
Gustav Mörtberg (IT10) tycker det är tråkigt att det inte är någon tjej med.

Sektionsmötet går till beslut. 

Sektionsmötet beslutar att välja in Henrik Andersson (IT11), Jack Petterson 
(IT10) och Martin Karlsson (IT13) som ledamöter i valberedningen.

b) Revisorer 
Marika Hansson (IT10), Victor Nilsson (IT12) och Cecilia Geijer (IT10) nominerar sig själva. 

Victor och Cecilia lämnar rummet. 

Marika Hansson presenterar sig för sektionsmötet

Marika lämnar rummet.
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Gustav Mörtberg undrar hur många som får vara med. Philip Steingrüber svarar med att de kan 
vara två.

Philip Steingrüber informerar om att en kassör inte kan vara med enligt stadgan. 

Cecilia Geijer (IT10) kommer tillbaka in i rummet.

Wärvik undrar om Cecilia vill eller känner att hon måste sitta två år. Cecilia svara med att hon 
vill.
Andreas Rolén frågar hur samarbetet mellan revisorer skulle fungera.

Andreas Rolén (styrIT) informerar om att vi kan sätta en post som en vakant och välja in honom 
senare. 
Gustav Mörtberg (IT10)undrar om vi måste ändra i stadgan för det? Andreas svarar med att det 
är fallet. Gustav Mörtberg (IT10)säger också att det kan vara bra att ha 3st revisorer. 
Erik Axelsson håller med då det finns mycket mer för revisorer att göra. 
Philip Steingrüber (IT09) säger att det är bra att välja in 2st nu och vänta med den tredje.
Björn Lexell (IT08) säger att det är konstigt att bokföring inte är godkänd men att man kan bli 
revisor. styrIT svarar att det är något att kolla på. 
Andreas Rolén tycker att det är dumt att bryta mot stadgan och vänta med till senare.
Johan Andersson (IT10) tycker att det är bra revisorer. 

Sektionsmötet går till beslut. 

Sektionsmötet beslutar att välja in Cecilia Geijer (IT10) och Marika Hansson (IT10) som 
revisorer.
 

§ 17 Fyllnadsval
a) styrIT - Sekreterare
Andreas Rolén förklarar.
Daniel Bergqvist (styrIT) nominerar sig själv.

Sektionsmötet går till beslut. 

Sektionsmötet beslutar att välja in Daniel Bergqvist (styrIT) som sekreterare i 
styrIT.

Valberedning ytlåtande 
b) ArmIT - Ledamot
Sebastian Ånerud (IT10) nominerar sig själv.
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Sektionsmötet går till beslut. 

Sektionsmötet beslutar att välja in Sebastian Ånerud (IT10) som ledamot i ArmIT.

§ 18 Övriga frågor
a) Max Witt (snIT) undrar om det finns någon som är intresserad för att vara jury för 
pedagogiskapriset. Max söker en person från varje år, efter årskurs ett. 
b) Johan Andersson (prit) undrar om folk vill komma till hubben efteråt. 
c) Johan Andersson (prit) meddelar att ett fönsterbyte kommer ske snart i hubben och då 
kommer hubben vara avstängd.

§ 19 Mötets avslutande
Philip Steingrüber (IT09) avslutar mötet 21:48.

_____________________ _____________________
Mötets ordförande Mötets sekreterare



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers

Sektionsmöte 2013-10-08, HA2 18:15

_____________________ _____________________
Mötets första  justerare Mötets andra justerare



Verksamhetsrapport ArmIT

Vad har vi gjort?

Representation
Vi har köpt in vita pikéer till alla i ArmIT samt tagit fram en ny grafisk profil för 
föreningen.

Aspning
Vi har haft aspning.

Lunchföreläsningar
Vi har sedan förra sektionsmötet haft 2 lunchföreläsningar med Ericsson.

Arbetsmarknadskalas
Vi har skickat ut och fått in anmälan för vårt arbetsmarknadskalas som kommer äga rum den 13/11.

Teambuilding
Vi har haft en heldags teambuilding inom föreningen, detta var mycket lyckat!
Mycket god mat också! 

Workshop
Vi har haft en workshop där vi satte upp årets mål och hur vi ska jobba som grupp.

Övrigt
Under mottagningen lagade vi pasta med pastasås till nollan.

Inom kort!

DatE-IT
Arbetet med arbetsmarknadsdagen DatE-IT är sedan en tid tillbaka i full gång!

Pubkväll
På torsdag är det pubkväll med Ericsson, start tryck på rekrytering.



http://digit.chalmers.it/docs/verksamhetsrapport-lp1-2013.md

http://digit.chalmers.it/docs/verksamhetsrapport-lp1-2013.md


Vad vi har åstadkommit:

-Lunch för Nollan i Hubben.
-Station på Stadsrundvandringen
-Idrottsmorgon i Fysiken tillsammans med F
-Spelat fotboll på Mossen
-Visat Kazakstan-Sverige i Hubben
-Vunnit CM i Volleyboll!
-Planering av skidresa med Z
-Haft en tävling där vi lottat ut en signerad Sverige-tröja

Verksamhetsrapport LP1
frITid 13/14



Verksamhetsrapport LP1
styrIT 13/14

Sedan styrIT 13/14 gick på har mycket av tiden gått åt till att komma in i arbetet. Hitta rutiner 
som passar oss samt gå på olika uppstarter av utskott. Totalt har styrIT spenderat ca. 50 timmar 
i möten, utskott och utbildningar sedan vi gick på. Dessa är de utskott vi deltagit i:

KU - Kårutskottet
KU är ett utskott där Kårledningens vice ordförande och ordförande har möte tillsammans 
med alla sektionsordförande på Chalmers. Här diskuterar man alla möjliga frågor som rör alla 
sektioner. På det senaste mötet pratade vi om bland annat Kårledningens stöd till sektionerna, 
den nya läsårsfördelningen, Teknologsektionsäskningar och Teknologprojekt.

NU - Nöjeslivsutskottet
NU är det utskott där Kårledningens vice sociala ombud har möte med alla festansvariga på 
sektionerna. Under förra mötet diskuterades det framförallt vad vi hade för förväntningar på 
utskottet under året, samt punrundepassen som skulle införas under nästa pubrunda LP2, men 
som nu istället ska införas LP3. Det var sköj.

SU - Sociala utskottet
I SU diskuteras studiesociala frågor. Även arbetsmiljöarbete med mer långsiktigt och strategiskt 
perspektiv kan diskuteras. I utskottet sitter SO och de som är studiesocialt ansvariga (SAMO) 
från respektive sektion. På senaste mötet introducerades SU till deltagarna, förväntningar och 
tankar för framtiden diskuterades och vissa relevanta instanser på Kåren och Högskolan, JämK 
respektive AJK, presenterades. Den nya läsårsfördelningen diskuterades också litet, likaså de 
kommande utbildningsveckorna som samarrangeras med respektive sektions studienämnd.

Kommunikationsutskottet
Det första Kommunikationsutskottet har inte ägt rum än.

PL - Programledningen
Varannan vecka träffar styrIT och snIT vår egen programledning. På dessa möten pratar vi 
om allt möjligt som rör sektionen. De senaste mötena har fokuserat mest på hur Mottagningen 
har gått, i vilken riktigt vi bör fortsätta utveckla sektionen och lite kring hurvida vi kan utvidga 
vår sektionslokal. Vi har även fått se den preliminära budgeten för nästa år vilket ser mycket 
intressant ut.

PR - Programråd
Programrådet är ett sammanträde med representanter från kandidatnivån, snIT, Software 
Engineering, Interactive Design, programledningen samt representanter från näringslivet. Så 
det är en blandning av studenter, chalmersanställda och folk från Volvo och Ericsson. Här pratar 
vi om frågor kring vår utbildning och hur den ska utvecklas. På det senaste mötet diskuterades 



det om hur systemet med våra valbara kurser fungerar och inte fungerar. Mycket intressanta 
diskussioner som förhoppningsvis leder till att upplägget med våra breddningskurser blir bättre.

FuM - Fullmäktige
FuM är den grupp som representerar alla Chalmers studenter och som bestämmer riktningen 
på Chalmers studentkårs arbete. Här får även alla sektionsordförande delta, men inte rösta. 
På det senaste FuM klubbades verksamhetsplan, kommunikationsplan och budget för det 
kommande året.

EDIT-I Samverkansråd
EDIT-I Samverkansråd är ett forum där programansvariga för civilingenjörsprogram, 
masterprogram och högskoleinjengörsprogram, prefekter från varstans och lite studenter träffas 
och pratar om hur en gemensam pott med pengar ska fördelas. Huvudfokus ligger på IRMA, 
som är ett projekt för att Masterstudenter ska känna sig välkomna, den nya läsårsindelningen, 
projektarbetsroller, MTS-kurser och lite annat smått och gott.

Ordförandemöten
På ordförandemöten samlar IT:s vice ordförande alla IT:s ordföranden. Här pratar vi om 
aktuella frågor på sektionen och som berör sektionen. Senaste mötet handlade mycket om alla 
föreningar/kommittéers verksamhet, Mottagningen och en Bättre ‘13 grej.

Allmänt
Utöver alla utskott och möten vi deltar i har vi även lite annat på gång.
Mottagningen
Inför Mottagningen arrangerade styrIT “En dag med styrIT” för alla föreningar och kommittéer 
på IT. Denna var mycket uppskattad och vi planerar att arrangera något liknande senare under 
året.
Under Mottagningen var vi med på flertalet aktiviteter som sektionsstyrelse, och ännu fler 
aktiviteter som vanliga teknologer. Under Mottagningen presenterade vi även sektionen för våra 
Masterlinjer.

Extrainsatta Sektionsmötet
Vi har arrangerat sektionsmöte där vi bland annat klubbade att tillsätta en utredning, bestående 
av HookIT, som ska undersöka ifall IT-sektionen kan köpa upp Ostindiefararen.

Styrelseutbildning
Ordförande och Vice Ordförande var på sektionsstyrelseutbildning som arrangerades av 
kårstyrelsen. Mycket intressant med inslag av kommunikation, öppenhet, alkoholkulturfrågor, 
kontinuitet och frågor om sektionsaktiva. 

iZettle
Vi har registrerat ett konto hos iZettle och inom kort kommer en kortläsare köpas in till 
sektionen. Efter det kommer vi utreda ytterligare hur denna ska användas, men vårt mål är att 
alla sektionens föreningar och kommittéer ska kunna använda den.



Bilder på föreningar
Vi har satt upp bilder i montern vid baren i Hubben på de flesta föreningar och kommittéer.

Ny försäkring & nya bankkort
Micro har sett till att vi har en ny och bra försäkring samt att alla overallskommittéer har fått nya 
bankkort.

Bättre ‘13
En avslutningsdag för alla som varit föreningsaktiva inom sektionen har planerats till den 6/12. 
Dagen kommer bestå av n-kamp, knytkalastapas och andra roliga aktiviteter.



Verksamhetsrapport - NollKIT

● Arrat ReunITe tillsammans med P.R.I.T. och sexIT (18/5)
● Haft phadderteambuilding (23/5)
● Haft teambuilding (31/5)
● Arrat den mest episka för och mellanfesten någonsin, tillsammans med P.R.I.T. (1/6)
● Arrat minisittningar för phaddrarna (3/64/6)
● Packat breven till Nollan (15/6)
● Ringt alla Nollan som blev antagna i urval 1
● Detaljplanerat mottagningen (1/819/8)
● Varit på bastuutbildning inför mottagningen (11/8)
● Haft utbildning för phaddrarna
● Arrat mottagning, där vi bland annat har...

○ haft samarr med D, F och Zsektionerna.
○ arrat en massa tillsammans med P.R.I.T. och sexIT
○ Alla föreningar har varit involverade

■ Alla har lagat lunch till nollan
■ Alla utom FlashIT har arrat, FlashIT fotade väldigt mycket

○ Under första halvan pågick phadderkampen
○ haft pluggtillfällen
○ haft arrangemang där även programledningen varit med
○ haft två bastusittningar, NollQIT kom och gycklade
○ Hajk där NollQIT arrade spökvandring
○ Vi hade några hyfsat bra resultat i Nollympiaden

● Gått på möten med programledningen
● Gått på MoSmöten
● Utvärderat alla arrangemang hittills
● Börjat planera aspningen



Vad vi har åstadkommit:

-Lunch för Nollan i Hubben.
-Station på Stadsrundvandringen
-Idrottsmorgon i Fysiken tillsammans med F
-Spelat fotboll på Mossen
-Visat Kazakstan-Sverige i Hubben
-Vunnit CM i Volleyboll!
-Planering av skidresa med Z
-Haft en tävling där vi lottat ut en signerad Sverige-tröja

Vad vi vill göra under vårt år:
-Titta på Champions League i Hubben.
-Börja spela Innebandy på Fredagar.
-Arrangera diverse aktiviteter (badminton, bownling, volleyboll, spökboll mm.)

Verksamhetsrapport LP1
frITid 13/14



Verksamhetsrapport för sexIT, 17 maj - 7 oktober

LP 4:
● 18 maj: ReunITe
● 1 juni: Midsommarsittning och gasque

LP 1:
● 23 augusti: V for Vendettasittning och gasque
● 31 augusti: puffade på Nollkalaset
● 4 september: Nollbastu
● 7 september: puffade på ZEXETs Zkumgasque
● 9 september: DITsittning tillsammans med D6



Verksamhetsrapport P.R.I.T.
sommar + läsperiod 1

● Rustvecka
○ Lagringsutrymme i grupprummet
○ Kaffe/tehylla
○ Mer hängare i hallen
○ Bardisk bakom baren
○ Verktygshylla i studierummet
○ Montering av projektorn

● Underhåll
○ Reparation av Ligga
○ Garantireperation av högtalare

● Målning märke
● Deltagit i styrITs dag för kommitéer och föreningar
● Mottagning

○ Första dagen
○ Phaddrar
○ Stadsrundvandring
○ Nollanlunch
○ Pubrunda
○ Bastu 1 & 2
○ Nollkampen
○ Filmkväll
○ Sektionsmötes mat & fika

● Oktobersittning
● Massa möten...



Budget för frITid under verksamhetsåret 2013/2014

Hallhyra: 3000 kronor
Profilering: 2000 kronor
Övrigt: 1000 kronor

Totalt: 6000 kronor



BUDGET

KOSTNADER

Profilering −10 000,00

Mottagning −15,00

Team Building −700,00

Möteskostnad −3 500,00

IT-afton −1 500,00

Arbetsverktyg −1 300,00

Aspning −10,00

Total −17 025,00

I NTÄKTER

DatE-IT 160 000,00

Avtalspartners 50 000,00

Lunchföreläsningar 50 000,00

Övriga event 50 000,00

Total 310 000,00

Total 292 975,00

A R M I T  1 3 / 1 4



Intäkter
Beskrivning Slutgiltig 12/13 Preliminär 13/14

Föreningar Intäkter armIT 178000 150000

Summa 178000 150000

Sektionen Tidigare överskott 50000 60000
Sektionsavgifter 44000 44000
Programledningsstöd 150000 150000
Ränteintäkter 1600 2000

Summa 245600 256000
Summa Intäkter 423600 406000

Kostnader

Föreningar

Kostnader NollKIT -110000 -110000
Kostnader snIT -6000 -6000
Kostnader frITid -6000 -6000
Kostnader digIT -6000 -6000

Kostnader Transport -12000 -12000

Kostnader Mastersgrupp 0 0

Aspningsbidrag föreningar -21000 -21000

Kostnader Banktjänster -2000 -2500

Summa -163000 -163500

Styrelsen Profilering -5000 -5000
Möteskostnader -1000 -1000
Kontorsmaterial -1000 -1000
Övrig Buffert -1000 -1000

Aspning -3000 -3000
Överlämning -2000 -2000
Teambuilding -2500 -2500
Intern representation 0 -3500
Föreningsutbildning 0 -5000

Summa -15500 -24000

Sektionen Skattekostnader -45000 -50000
Arrangemangskostnader -3000 -3000
Sektionsmöteskostnader -1000 -1000
Sektionsmötesmat -6000 -6000
Lokalkostnader -3000 -3000
Utvecklingskostnader
Hubben -35000 -35000
Försäkring Hubben -1200 -1200



Försäkring sektionen 0 -3000
Kostnader plesk -1200 -1200
Pedagogiskt pris -5500 -5500
Äskningar -60000 -80000
Oförutsedda kostnader -10000 -10000
Finsittning -5000 -5000
Sektionsfana -15000 0
Tentafika 0 -2000

Summa -190900 -205900
Summa Kostnader -369400 -393400

Intäkter 423600 406000
Kostnader -369400 -393400

Resultat 54200 12600



2011/2012 2012/2013
Intäkter Medlemsavgifter 44000 44000

Programlednings-stöd 125000 150000 PEKARPARKERING
Överskott 60000 228000
Övrigt 1600 1600

Summa 230600 423600

Kostnader Sektionsmöten -4000 -7000
Hubben -27700 -39200
Äskningar 0 -60000
Kommittéer -91450 -143000
Styrelsen -15000 -15500
Sektionskostnader -13500 -11700
Skattekostnader -22692 -45000
Transport -9000 -12000

Summa -183342 -333400 nollk.it?
Kommittéutbildning?
Extern representation?

Resultat 47258 90200



Intäkter
Beskrivning Slutgiltig 12/13 Preliminär 13/14

Föreningar Intäkter armIT 178000 150000

Summa 178000 150000

Sektionen Tidigare överskott 50000 60000
Sektionsavgifter 44000 44000
Programledningsstöd 150000 150000
Ränteintäkter 1600 2000

Summa 245600 256000
Summa Intäkter 423600 406000

Kostnader

Föreningar

Kostnader NollKIT -110000 -110000
Kostnader snIT -6000 -6000
Kostnader frITid -6000 -6000
Kostnader digIT -6000 -6000

Kostnader Transport -12000 -12000

Kostnader Mastersgrupp 0 0

Aspningsbidrag föreningar -21000 -21000

Kostnader Banktjänster -2000 -2500

Summa -163000 -163500

Styrelsen Profilering -5000 -5000
Möteskostnader -1000 -1000
Kontorsmaterial -1000 -1000
Övrig Buffert -1000 -1000

Aspning -3000 -3000
Överlämning -2000 -2000
Teambuilding -2500 -2500

Summa -15500 -15500

Sektionen Skattekostnader -45000 -50000
Arrangemangskostnader -3000 -3000
Sektionsmöteskostnader -1000 -1000
Sektionsmötesmat -6000 -6000
Lokalkostnader -3000 -3000
Underhållskostnader
Hubben -35000 -35000
Försäkring Hubben -1200 -1200
Kostnader plesk -1200 -1200
Pedagogiskt pris -5500 -5500



Äskningar -60000 -80000
Oförutsedda kostnader -10000 -10000
Finsittning -5000 -5000
Sektionsfana -15000 0
Tentafika 0 -2000

Summa -190900 -202900
Summa Kostnader -369400 -381900

Intäkter 423600 406000
Kostnader -369400 -381900

Resultat 54200 24100



Intäkter
Beskrivning Summa

Föreningar Intäkter armIT 60000

Summa 60000

Sektionen Tidigare överskott 0
Sektionsavgifter 44000
Programledningsstöd 125000
Ränteintäkter 1600

Summa 170600

Kostnader

Föreningar Profilering snIT -1950

Kostnader NollKIT -80000
Kostnader snIT 0
Kostnader frITid -5500
Kostnader digIT -4000

Kostnader Transport -9000

Kostnader Mastersgrupp -4000

Aspningsbidrag föreningar 0

Kostnader Banktjänster -2000

Summa -106450

Styrelsen Profilering -4000
Möteskostnader -1500
Kontorsmaterial -500
Övrig Buffert -1000

Aspning -3000
Överlämning -2000
Teambuilding -3000

Summa -15000

Sektionen Skattekostnader -22692
Arrangemangskostnader -2000
Sektionsmöteskostnader 0
Sektionsmötesmat -4000
Lokalkostnader -1500
Underhållskostnader
Hubben -25000
Försäkring Hubben -1200
Kostnader plesk 0
Pedagogiskt pris -5500
Äskningar 0



Summa -61892

Intäkter 230600
Kostnader -183342

Resultat 47258



Verksamhetsplan 13/14
På IT har vi upplevt att kontinuiteten fungerat på ett annorlunda sätt än det vi skulle föredra från 
förra årets sektionsstyrelse till vår. Därför har styrIT13/14 beslutat att årets verksamhetsplan 
ska vara en kombination av att göra om sektionens, men kanske framförallt sektionsstyrelsens, 
rutiner samtidigt som man plockar in lite nya saker som dels kommer som tips från förra årets 
styrIT men även saker som vi i årets styrIT ser som nödvändigt.

En ändring är till att börja med att vi vill skapa en verksamhetsplan som inte är en punktlista 
utan en verksamhetsplan som lämnar detaljfrågor öppna för styrIT att hantera men som 
bestämmer kring riktlinjer och områden styrIT ska jobba med. De huvudområden styrIT kommer 
fokusera på under året följer nedan. Utöver det kommer styrIT jobba med det kontinuerliga 
arbetet.

Verksamhetsplan, mål & vision
För att sektionen ska fungera bra måste det finnas en plan som sträcker sig längre än ett år. 
Därför är det en av de saker styrIT13/14 kommer jobba hårdast med. Dels vill vi ta fram ett mål 
och visions dokument där vi kan säga vad som är sektionens vision för det närmsta 10 åren, 
mål för de närmsta 3-4 åren som vi sedan kan skapa en verksamhetsplan utifrån. Därefter 
kommer vi ta fram en preliminär verksamhetsplan för styrIT14/15.

Ett synligt styrIT
För att sektionens styrelse ska kunna lyckas är det otroligt viktigt att man har sektionens 
medlemmar med sig. Mycket av det arbete styrIT gör är arbete som är ganska osynligt, vilket 
gör att det man ser av styrIT ofta endast kan vara sektionsmötet samt incidenthantering. För 
att öka styrITs förtroende och intresse hos medlemmarna kommer därför en av styrIT13/14s 
huvudfokus vara att vår verksamhet ska vara synlig. Är ingen intresserad av styrITs verksamhet 
kommer ingen aspa, vilket leder till att styrIT inte kan utveckla sektionen.

Detta kommer göras genom att arbeta mer med IT-sektionens facebook-sida, delta i fler 
arrangemang på sektionen och hela tiden reflektera över hur vi kan synas mer.

Sektionsmötet
Det högst beslutande organet på sektionen är sektionsmötet. Därför är det av högsta vikt att 
locka sektionens medlemmar till sektionsmötet. Ansvaret för att medlemmarna kommer ligger 
dels på medlemmarna själva, men det är styrITs ansvar att hålla sektionsmötet attraktivt.

Som ett första steg kommer styrIT utreda med hjälp av sektionens medlemmar och inom sig vad 
som kan förbättras och utifrån det försöka utveckla mötet.

Sektionslokal



IT-sektionen växer för varje år som går. Vår sektionslokal rymmer 75 personer, vilket är mindre 
än 75% av vad IT-sektionen tar in per år. För att vår sektionslokal ska fortsätta vara en attraktiv 
plats för våra medlemmar är det viktigt att fler kan vara i den. Därför kommer styrIT fortsätta 
undersöka möjligheterna till en utökad sektionslokal, med fokus på att hitta en yta som kan 
delas av flera sektioner.

En enad sektion
På många andra sektioner, och även på IT-sektionen för några år sedan, har föreningarna 
och kommittéerna på sektionen svårt att komma överens. För att sektionens alla arrangemang 
ska bli så bra som möjligt är det viktigt att de kan samarbeta. De senaste året har det fungerat 
otroligt bra, men vi ser det ändå som vårt uppdrag att skapa tillfällen, möjligheter och struktur för 
föreningarna/kommittéerna att umgås, öka sammanhållningen och skapa ett bra nätverk.



ArmITs verksamhetsår 2013/2014

Vi ska jobba för att få regelbundna lunchföreläsningar, förslagsvis varannan onsdag.

Vi ska arbeta för att få en närmare kontakt med väl utvalda företag och arbeta fram olika dealar med 
dessa, ca 4-5 per person, ~30 företag.

Vi ska skriva ett nytt samarbetsavtal med Ericsson.

Vi ska arbeta tillsammans med styrit för att anordna en kandidatmiddag.

Vi ska tillsammans med Dag och ArmE anordna årets DatE-IT.

Vi ska försöka hinna med att puffa ett festukalas.

Vi ska jobba för att stärka vår representation inom IT och Chalmers, t.ex ska vi hålla tidernas första 
arbetsmarknadskalas!

Vi ska arbeta fram en bra grafisk profil och trycka upp passande roll-ups som vi kan ha för att visa att 
det är vi som håller i arrangemangen. 

Vi ska utveckla matalternativen till lunchföreläsningarna.

Vi ska jobba för att så fort vår tavla inte är tom så ska alla veta att det kan stå något spännande på 
den.

Vi ska arbeta fram ett enkelt och smidigt sätt att sköta annonsering över mail.

Vi ska ha minst en workshop per 
läsperiod för att följa upp allt arbete 
ordentligt.



Sektionsmötet för Informationsteknik
20131003

Av NollKIT & Laszlo Sall Vesselenyi

Motion om ändring av NollKITs beskrivning i Reglementet

Bakgrund:
Mottagningskommittén MK har under det gångna året jobbat hårt för att fasa ut
ordet 'nollning', till förmån för beteckningen 'mottagning'. Vi stödjer MKs åsikt i
denna fråga och har därför börjat diskutera vad vi kan göra för att ställa oss
bakom denna insats. Det finns redan ett flertal Nollkommittéer som numera
betecknas mottagningskommittéer, och i teorin byttes ‘nollning’ ut till ‘mottagning’
redan på 90talet  något som vid det här laget bör innebära. Vi anser också att
ordet 'nollning' kan ha negativa undertoner för många och beteckningen bör därför
avvecklas i officiella sammanhang , vilket leder oss till följande förslag.

Förslag:

Vi yrkar därmed

att

beskrivningen av NollKIT som “nollkommittén” under §5.1.1 och             
§5.4 i Reglementet ändras till “mottagningskommittén”.
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1 av 1 

Motion 
2013-09-20 

Gustav Mörtberg 

Motion: Införskaffande av printer till Hubben 
En stor mängd av sektionens medlemmar väljer att förlägga sina självstudier i vår kära sektionslokal, Hubben. 
Detta både under dagtid men även kvällar och helger vilket bidrar till att sektionslokalen är en aktiv och 
omväxlande miljö där gemene IT-teknolog trivs med att spendera timmarna utanför föreläsningssalen, lite som 
det vardagsrum man ej har när man bor i korridor.  

När teknologen försöker göra det bästa av situationen vid tentapluggande som påbörjas alldeles för sent eller när 
en inlämning måste tas med till föreläsningen som startade för fem minuter sedan så är ofta situationen sådan att 
man behöver skriva ut ett eller fler dokument på ett snabbt och smidigt sätt. Detta beslut följs ofta av minst tjugo 
minuters skrikande, bankande, letande och allmänt svärande över att de printers som är tillgängliga för 
teknologen varken fungerar eller ligger nära våran kära sektionslokal. 

Situationen blir inte heller bättre utav att den närmaste printern, den som ligger i studion, ej har fungerat på ett 
tillförlitligt sätt en större del av det senaste året. Detta innebär då att teknologen måste spendera viktig tid som 
kan användas till att lära sig pekare i C till att gå till antingen andra våningen i EDIT-huset eller källaren i M-
huset för att få sina printerbehov uppfyllda. 

Motionären anser att det ligger i både medlemmarnas, institutionens samt högskolans intresse att teknologerna 
har nära tillgång till en fungerande printer. På grund av detta bör det definitivt vara möjligt att övertala 
högskolan om vikten av att genomföra motionen. 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade  

att sektionen ålägger PRIT samt digIT att tillsammans undersöka möjligheten att i samarbete med Chalmers 
IT-service se till att det installeras en ny och funktionell printer på lämplig plats i studierummet som 
kopplas till Chalmers centrala printsystem Prisma och görs nåbar via t.ex. Eduroam eller USB anslutning. 
Resultat från denna undersökning skall redovisas inför nästkommande sektionsmöte. 

 

_____________________________________ 

Gustav Mörtberg 

 

   

 



Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik
2013-10-08

av styrIT

Ändring av stadga för intresseföreningar

Bakgrund:

På vår sektion finns det minst en intresseförening som är medlem i ungdomsförbundet Sverok. 
Enligt Sveroks stadgar måste varje föreningsmedlem i en förening ha möjlighet till att söka 
och vara med i föreningens styrelse. Enligt våra stadgar kan vem som helst vara med i en 
intresseförening, dock måste icke-sektionsmedlemmar godkännas av föreningens styrelse. Dock 
måste intresseföreningens styrelse bestå av sektionsmedlemmar enligt våra stadgar. Det gör att 
våra och Sveroks stadgar inte fungerar tillsammans. Självklart vill vi våra intresseföreningars 
bästa, och som vi ser det så finns det inga problem med att en intresseförening har en styrelse 
bestående av lite icke-sektionsmedlemmar så länge ansvarsposterna är sektionsmedlemmar.

Förslag:

Vi yrkar på

Att
Paragraf §9.1.1 Sammansättning i stadgarna:
“Intresseförening är en sammanslutning sektionsmedlemmar med ett gemensamt 
intresse. Intresseförening skall ha en styrelse bestående av sektionsmedlemmar.”

Ändras till:
“Intresseförening är en sammanslutning medlemmar med ett gemensamt intresse. 
Intresseföreningen ska ha en styrelse bestående av föreningens medlemmar. 
Minst hälften av medlemmarna i intresseföreningens styrelse ska bestå av 
sektionsmedlemmar.”

Att
Paragraf §9.1.2 Medlemsrätt i stadgarna:
“Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Föreningsmedlem som 
motverkar föreningens syften kan dock uteslutas. Styrelsen kan även besluta om 
medlemskap för de som inte är medlemmar av sektionen.”

Ändras till:
“Alla, även icke-sektionsmedlemmar, skall ha rätt till medlemskap. 
Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan dock uteslutas.”



Sektionsmötet för Informationsteknik
20131008
Av HookIT

Motion: Anslagstavla åt HookIT

Bakgrund:

Föreningen häfv och odygdskommitén HookIT är en av de föreningar på
Teklnologsektionen Informationsteknik som har hand om en av Chalmers Studentkårs
äldsta traditioner, nämligen häfv. Med detta i åtanke så anser vi att HookIT som förening
bör få större möjlighet att nå ut med information till teknologerna på IT så att fler
uppmärksammas om HookITs arrangemang och att traditionen därmed bevaras.

Förslag:

jag yrkar på

att

P.R.I.T. i samrådan med HookIT finner en lämplig plats som HookIT kan använda

som egen affisherings yta.



Andreas Rolén yrkar att:

Att
Paragraf §9.1.1 Sammansättning i stadgarna:
“Intresseförening är en sammanslutning sektionsmedlemmar med ett gemensamt 
intresse. Intresseförening skall ha en styrelse bestående av sektionsmedlemmar.”

Ändras till:
“Intresseförening är en sammanslutning medlemmar med ett gemensamt intresse. 
Intresseföreningen ska ha en styrelse bestående av föreningens medlemmar. 
Minst hälften av medlemmarna i intresseföreningens styrelse ska bestå av 
sektionsmedlemmar.”
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REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 12-13 

STYRIT RASMUS EGERÖ & HANNA KOWALSKA ELLENBERG 
Har inte visat upp någon bokföring, och därför rekommenderar vi att StyrIT ej blir ansvarsbefriade. 

FRITID TOMAS URDELL & MAGNUS LARSSON 
Har visat upp sin bokföring som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att FrITid blir 

ansvarsbefriade. 

ARMIT FIONA ROLANDER & JULIA ADAMSSON 
Har visat upp bokföring fram till 2013-05-06. Vi rekommenderar därför att ArmIT ej blir 

ansvarsbefriade. 

PERIOD12 

SEXIT MIKE PHOOHAD & ISABELLE FRÖLICH 
Har visat upp bokföring fram till 2012-03-29. Där för rekommenderar vi att sexIT ej blir 

ansvarsbefriade. 

PERIOD 11-12 

FRITID ANDREAS SVANSTRÖM & TOMAS URDELL 
Har inte visat upp någon bokföring. Därför rekommenderar vi att FrITid ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 11 

SEXIT GUSTAV MÖRTBERG & NIKLAS WÄRVIK 
Har visat upp bokföring som ser mycket bra ut. Därför rekommenderar vi att SexIT blir 

ansvarsbefriade 

P.R.I.T AMANDA STRÖMSTEN & HANNA KOWALSKA ELLEBERG 
Har visat upp bokföring fram till den 2011-05-09. Därför rekommenderar vi att P.R.I.T ej blir 

ansvarsbefriade 

PERIOD 10 – 11 

FRITID ESKIL JOHANSSON & THOMAS ODIN 
Har aldrig visat upp sin bokföring. Därför rekommenderar vi att FrITid ej blir ansvarsbefriade. 
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PERIOD 10 

SEXIT RASMUS EGERÖ & JULIUS PRINTZ 
Då senast uppvisade bokföring är till 2010-09-28 och andra viktiga dokument saknas så 

rekommenderas SexIT att ej bli ansvarsbefriade. 

PERIOD 09-10 

FRITID MARTIN SCHILLSTRÖM & DAVID BJÖRKHEIM 
Då senast uppvisade bokföring är till 2009-10-17 och andra viktiga dokument saknas så 

rekommenderas FrITid att ej bli ansvarsbefriade. 

STYRIT NICHLAS SANDER & JACOB RAIHLE 
Då senast uppvisade bokföring är till 2010-01-13 och andra viktiga dokument saknas så 

rekommenderas StyrIT att ej bli ansvarsbefriade. 

PERIOD 09 

NOLLKIT FREDRIK AXELSSON & BJÖRN LEXELL 
NollKIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att NollKIT ej blir 

ansvarsbefriade. 

SEXIT LINUS FAERNSTRAND & CARL ENGSTRÖM 
SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir 

ansvarsbefriade. 

PERIOD 08-09 

STYRIT MARCUS SANDBERG & JONATHAN BROWN 
Det har visat sig att det finns oklarheter med deklarationen gällande anmäld omsättning. Jag 

rekommenderar att StyrIT  08-09 ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 08 

NOLLKIT ERIK LARKÖ & ERIK AXELSSON 
NollKIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att NollKIT ej blir 

ansvarsbefriade. 

SEXIT NICHLAS SANDER & MARTIN SCHILLSTRÖM 
SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir 

ansvarsbefriade. 

P.R.I.T OLA PALHOLMEN& DAVID SUNDELIUS 
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P.R.I.T har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att P.R.I.T ej blir 

ansvarsbefriade. 

PERIOD 06 

SEXIT FREDRIK SIMÓN & NIKOLAI ANDREJETZ 
SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Jag rekommenderar att SexIT ej blir 

ansvarsbefriade.  
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SITTANDE 

SEXIT SOFIA EDSTRÖM & EMMA GUSTAFSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2013-09-26. Vid en ytlig granskning ser det bra ut, även om det 

finns en del förbättringar att göra. 

P.R.I.T. JOHAN ANDERSSON & SARA JOHANSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2013-09-26. Vid en ytlig granskning ser det mycket bra ut. 

NOLLKIT OSKAR NYBERG & VICTOR NILSSON 
Har ej uppvisat någon bokföring för perioden. 

DIGIT MAX WITT & CHRISTOFFER MEDIN 
Har uppvisat bokföring fram till 2013-09-27. Vid en ytlig granskning ser det bra ut. 

ARMIT JOHN JOHANSSON & LISA STENBERG 
Har inte uppvisat någon bokföring för perioden. 

STYRIT ANDREAS ROLÉN & MAGNUS LARSSON 
Har inte uppvisat någon bokföring för perioden. 

FRITID PHILIP EKMAN & FILIP CARLÉN 
Har inte uppvisat någon bokföring för perioden. 

 

 



HookIT presenterar stolt
PNS!!!
DVS Häfv

Tid: 18.00 15/10
Plats: Hubben

Det är även festanmält i Hubben! 

SEXIT was here (EXIT hjälper till att stava)


