
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
 

Sektionsmöte 20151210, HB4 18:15 

§ 1 Mötets öppnande 

Gabriel Andersson (StyrIT) öppnar mötet klockan 18.15. 
 

§ 2  Val av mötets ordförande 

Andreas Rolén (it11) väljs till mötets ordförande.  
 

§ 3 Val av mötets sekreterare 

Victor Nilsson (StyrIT) väljs till mötets sekreterare.  
 

§ 4  Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Emil Edholm(it12) och Adrian Bjugård(it12) väljs till mötets justerare tillika  
rösträknare.  

§ 5 Närvarande 

it15: 19 st 
it14:  33 st 
it13: 26 st 
it12:  15 st 
it11:  6 st 
it10: 3 st 
 
Totalt 102 studenter 

§ 6  Mötets behöriga utlysande 

Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst. 
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§ 7  Fastställande av mötets dagordning 
Sebastian Sandberg yrkar på att “Ansvarsbefriande av ArmIT 1415” läggs till  
som §16 c).  
StyrIT yrkar på att §19 i stället läggs som §10. § 
Sektionsmötet fastställer dagordningen med ovanstående ändringar.  

§ 8  Adjungeringar 
Tina Mostafavi adjungeras in med närvaro och yttranderätt. 
Victoria Bogren adjungeras in med närvaro och yttranderätt.  
 

§ 9  Meddelanden 
a) P.R.I.T.  
Jesper “Jax” Jaxing påminner i sedvanlig ordning folk att städa efter sig.  
b) Kårledningen 
Angelica Fors (SO) meddelar om Luciatåget den 13:e december klockan 07.00  
(i kårhuset). Nästkommande vecka är det FUMmöte. På senaste tiden har  
kårens ITsystem havererat. Kårstyrelsen ber om ursäkt för detta, en lösning är 
på väg. Det informeras även om Facebookgruppen Chalmers Studentkårs 
Updates, som studenterna kan följa.  
c) StyrIT 
Gabriel Andersson föredrar vad som sagt på senaste FUMmötet. På onsdag  
nästkommande vecka hålls en föreläsning med Akademihälsan, mer om det  
senare.  
 

 

§ 10 Användande av VoteIT 
Gabriel Andersson beskriver det nya digitala röstningssystemet VoteIT, som kan  
komma att användas under framtida möten. Fördelar hade varit att korta ner  
röstningstiden, minska risken för fusk från rösträknares sida, bland annat.  
 
Sektionsmötet beslutar att använda VoteIT till slutna voteringar i fortsättningen. 
Gabriel Andersson informerar vidare om hur detta skall fungera senare.  

 

§ 11 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är färdigjusterat och tillgängligt på chalmers.it.  
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§ 12 Information från SAMO 
Akademihälsans föreläsning på onsdag  en livsstilsföreläsning över lunchtid för  
Data och IT 

 
§ 13 Beslut om flytt av FanbärerITs inval 

Föregående möte beslutades att StyrIT fick tillstånd att i samröre med sittande  
FanbärerIT att  kunna ta beslut om att flytta invalet av de senare till ordinare  
sektionsmöte LP4.  
 
StyrIT har enligt ovan beslutat att flytta FanbärerITs inval.  
Inga frågor eller invändningar höjs, varför beslutet får kvarstå.  

 

§ 14  Verksamhetsrapporter 
a) ArmIT 
Hampus Dahlin (ArmIT) föredrar ArmITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
b) digIT 
Ivar Josefsson (digIT) föredrar digITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
c) FanbärerIT 
Johan Andersson (FanbärerIT) föredrar FanbärerITs verksamhetsrapport enligt  
bilaga.  
 
d) frITid 
Daniel Eineving (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
e) NollKIT 
Tina Mostafavi (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
f) P.R.I.T. 
Jesper Jaxing (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
g) sexIT 
Oskar Muhr (sexIT) föredrar sexITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  

 
h) snIT 
Joel Gustafsson (snIT) föredrar snITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
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i) StyrIT 
Gabriel Andersson (StyrIT) föredrar StyrITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet beslutar att lägga samtliga verksamhetsrapporter till handlingarna.  

 

§ 15 Revisionsberättelse 
Martin Nilsson (Lekemannarevisor) föredrar revisorernas revisionsberättelse  
enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

 

§ 16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 
a) digIT 14 
Pontus Malm föredrar digIT14s verksamhetsberättelse enligt bilaga. Christoffer  
Medin föredrar digIT14s ekonomiska översikt enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet beslutar att ansvarsbefria Pontus Malm och Christoffer Medin från 
sitt uppdrag i digIT14.  
 
b)  FrITid 14/15 
Oskar Muhr föredrar frITid 14/15s verksamhetsberättelse enligt bilaga. Julia  
Friberg föredrar frITid 14/15 ekonomiska översikt enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet beslutar att ansvarsbefria Oskar Muhr och Julia Friberg från sitt 
uppdrag i frITid 14/15  
 
c) ArmIT 14/15 
Sebastian Sandberg föredrar ArmIT 14/15s verksamhetsberättelse enligt bilaga.  
Simon Takman föredrar ArmIT14/15s ekonomiska översikt enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet beslutar att ansvarsbefria Sebastian Sandberg och Simon 
Takman från sitt uppdrag i ArmIT14.  
 

§ 17 Verksamhetsplaner och budgetar 
a) FanbärerIT Våren 2016 
Johan Andersson (FanbärerIT) föredrar FanbärerITs verksamhetsplan och  
budget enligt bilaga och svarar på frågor. 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
 

Sektionsmöte 20151210, HB4 18:15 

 
Sektionsmötet beslutar att fastställa FanbärerITs verksamhetsplan och budget i 
sin helhet. 

§ 18 Propositioner 
a) Angående flytt av ansvaret att bestämma sektionsavgiften 
Gabriel Andersson föredrar propositionen enligt bilaga och svarar på frågor.  
Diskussionen släpps fri.  
 
Sektionsmötet beslutar att anta propositionen i sin helhet.  

 
b) Uppdatera reglementet med kommittéers åligganden 
Gabriel Andersson föredrar propositionen enligt bilaga och svarar på frågor.  
Diskussionen släpps fri.  
 
Sektionsmötet beslutar att anta propositionen i sin helhet.   

§ 19  Motioner 
a) Övervakning av korridoren framför Hubben 2.1 
Jesper Olsson föredrar motionen enligt bilaga.  
StyrIT föredrar sitt svar på motionen enligt bilaga.  
Diskussionen släpps fri.  

 
Sektionsmötet beslutar att avslå motionen i sin helhet.  

 
Mötet ajourneras till klockan 19.45. 
 
Mötet återupptas klockan 20.00 

§ 20 Personval 
a) sexIT 
Pontus Eriksson (it13) nominerar sig själv som ordförande i sexIT16.  
Pontus svarar på frågor från sektionsmötet.  
Pontus lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Pontus Eriksson som ordförande i sexIT16.  
 
Rebecca Finne (it15) nominerar sig själv som kassör i sexIT16.  
Rebecca svarar på frågor från sektionsmötet.  
Rebecca lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
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Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Rebecca Finne som kassör i sexIT16.  
 
Felix Jansson (it15), Mikael Lönn (it13), Simon Sundström (it15), Fredrik  
Thune (it13), Maija Happonen (it15), Martin Tran (it14), Ludvig Ekman (it15), Erik 
Risfelt(it13) och Samuel Håkansson (it15) nominerar sig själva som ledamöter i 
sexIT16.  
 
Alla intresserade förutom Simon lämnar rummet.  
Simon svarar på frågor 
Simon lämnar rummet.  
 
Erik kommer in i rummet. 
Erik svarar på frågor. 
Erik lämnar rummet.  
 
Mikael kommer in i rummet. 
Mikael svarar på frågor. 
Mikael lämnar rummet.  
 
Ludvig kommer in i rummet 
Ludvig svarar på frågor 
Ludvig lämnar rummet.  
 
Maija kommer in i rummet. 
Maija svarar på frågor. 
Maija lämnar rummet.  
 
Felix kommer in i rummet. 
Felix svarar på frågor. 
Felix lämnar rummet.  
 
Martin kommer in i rummet. 
Martin svarar på frågor. 
Martin lämnar rummet.  
 
Fredrik kommer in i rummet. 
Fredrik svarar på frågor. 
Fredrik lämnar rummet.  
 
Samuel kommer in i rummet. 
Samuel svarar på frågor. 
Samuel lämnar rummet.  
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Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Votering påbörjas. 
VoteITs resultat presenteras.  
Mötet misstror resultatet från VoteIT.  
Mötet voterar i stället på klassiskt vis.  
 
Mötet beslutar att välja in Felix Jansson (it15), Mikael Lönn (it13), Simon  
Sundström (it15), Maija Happonen (it15), Ludvig Ekman (it15) och Samuel 
Håkansson (it15) till ledamöter i sexIT16.  
 

 
 

b) P.R.I.T. 
Hampus Rönström (it14) nominerar sig själv som ordförande i P.R.I.T. 16.  
Hampus svarar på frågor från sektionsmötet.  
Hampus lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Hampus Rönström som ordförande i P.R.I.T. 
16.  
 
Therese Sturesson (it15) nominerar sig själv som kassör i P.R.I.T. 16.  
Therese svarar på frågor från sektionsmötet.  
Therese lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Therese Sturesson som kassör i P.R.I.T. 16.  
 
Oskar Willman(it14), Erik Öhrn(it14), Josefin Ulfenborg(it15) och Tobias 
Allden(it14) nominerar sig själva till posten som ledamot i P.R.I.T.16.  
Alla intresserade förutom Oskar lämnar rummet.  
Oskar svarar på frågor. 
Oskar lämnar rummet.  
 
Erik kommer in i rummet. 
Erik svarar på frågor. 
Erik lämnar rummet.  
 
Josefin kommer in i rummet. 
Josefin svarar på frågor. 
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Josefin lämnar rummet.  
 
Tobias kommer in i rummet. 
Tobias svarar på frågor. 
Tobias lämnar rummet.  
 
Diskussionen släpps fri. 
Mötet går till beslut.  
Mötet begär sluten votering.  
Mötet beslutar att välja in Oskar Willman, Erik Öhrn, Josefin Ulfenborg och  
Tobias Allden till ledamöter i P.R.I.T. 16.  
 
Andreas Rolén yrkar på tilläggande av punkt §20.b.2: Förfrågan om  
överlämnande av inval. Detta syftar till att låta det P.R.I.T. som i stunden är 
ansvariga att i samråd med StyrIT och valberedningen välja in en person till 
P.R.I.T. 16.   
Mötet beslutar att lägga till denna punkt på dagordningen.  

 
b2): Förfrågan om överlämnande av inval 
Sektionsmötet beslutar att tillåta sittande P.R.I.T. att i samråd med StyrIT och  
valberedningen välja in en sjunde person till P.R.I.T. 16. 
 
c) NollKIT 
Albin Bååw (it15) nominerar sig själv som ordförande i NollKIT16 
Albin svarar på frågor från sektionsmötet.  
Albin lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Albin Bååw som ordförande i NollKIT 16.  
 
Frej Karlsson (it15) nominerar sig själv som kassör i NollKIT 16.  
Frej svarar på frågor från sektionsmötet.  
Frej lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Frej Karlsson som kassör i NollKIT 16.  
 
Neda Farhand(it14), Martin Tran(it14), Pedram Shirmohammad(it15), Amanda 
Jonsson(it15), Emilia Vestlund(it15) och Johanna Schüldt(it15) nominerar sig 
själva till posten som ledamot i NollKIT16.  
Alla intresserade förutom Martin lämnar rummet.  
Martin svarar på frågor. 
Martin lämnar rummet.  
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Amanda kommer in i rummet. 
Amanda svarar på frågor. 
Amanda lämnar rummet.  
 
Johanna kommer in i rummet. 
Johanna svarar på frågor. 
Johanna lämnar rummet.  
 
Pedram kommer in i rummet. 
Pedram svarar på frågor. 
Pedram lämnar rummet.  
 
Emilia kommer in i rummet. 
Emilia svarar på frågor. 
Emilia lämnar rummet.  
 
Neda kommer in i rummet. 
Neda svarar på frågor. 
Neda lämnar rummet.  
 
Diskussionen släpps fri. 
Streck i debatten begärs. 
Mötet beslutar att dra streck i debatten. 
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs.  
Mötet beslutar att välja in Pedram Shirmohammad, Martin Tran, Amanda  
Jonsson, Emilia Vestlund och Johanna Schüldt till ledamöter i NollKIT 16.  

 

§ 21 Övriga frågor 
a) sexITs julkalender 
Simon “Sune” Sundström läser dagens julkalender. 
 
b) Är det fest?  
Rådande läge med festanmälan i Hubben föredras.  
 
c) P.R.I.T. 
P.R.I.T. vill träffa de nyinvalda P.R.I.T. 16 direkt efter mötet.  

§ 22 Mötets avslutande 
Andreas Rolén avslutar mötet klockan 01.31.  



Under LP2 och slutet av LP1 har ArmIT 
● Varit medarrangörer till DatEITmässan 
● Genomfört ett antal pubkvällar med bland annat cybercom group. 
● haft speedintervjuer med academic work 
● Arbetat fram nya samarbetsavtal 



 

Verksamhetsrapport  LP2 2015 

Webb 
Chalmers.it Account Infoskärmen 

Stickers 
Vi har fixat digIT stickers 

Teambuilding 
Vi har haft teambuilding. 

Backup 
Vi har fixat backuplösning för våra digitala system. 

gitföreläsning 
Introduktionsföreläsning i git för IT15 den 15 december. 

Aspning 
Planerat aspning 

Fler asptillfällen efter jul 

 

http://digit.chalmers.it/docs/verksamhetsrapport-lp2-1516.md?source


FanbärerIT - Verksamhetsrapport LP2 

 

●   Workshop för inval 

●   Chalmers höstbal  

●   Fanbärarkalas 

 

 



 



frITid 15/16
Verksamhetsrapport (2015-10-01)



Strobespökboll



Konditionsträning

● Run for IT
● Finally Monday

http://www.youtube.com/watch?v=i_8gn8y2iUU


Fotbollsklipp



Fredagar

● Aktivitet
● Bastu
● Bad



VERKsamhetsrapport
HÖsten 2015



Aspning
• Minimottagning

• Asparnas egna arr

• Hall-O-Vin

• Sekreten

• Efteraspförfest



P.R.I.T. 
● Arrat aspning 

○ Smygaspning 
○ Pubrundeprepp 
○ PUBRUNDA 
○ FIXAHUBBENDAGEN 
○ Blanddricka med sexIT 

● Arrat ETraj 
● Sedvanilga inköp till hubben (gaffflar!!) 
● Planerat kommande arr och övergiving 

○ Karaokekväll 11/12 
○ Julpub 18/12 

● Teambuilding  



Verksamhetsrapport LP2

2015



Buddybuilding
Mexicospån
Mexicoprepp 1st edition
Mexicoprepp 2nd edition
Aspkalaset

Aspning



Mexico

Vårt viktigaste asparr
Prova på vad vi gör
Städa gasque!



Verksamhetsrapport LP2, snIT 15/16  

Möten 

Med PL (och styrIT) och interna 
För att informera varandra om vad vi håller på med och så att vi alla strävar åt samma håll och 
för att planera vår verksamhet. 

Utbildningutskottet 
Möten mellan utbildningsenhetens Ordförande och vice Ordförande, samt Ordförande för alla 
sektioners studienämnder eller utbildningsutskott.  

Masteransvariga i SNx 
Flera Masteransvariga från olika studienämnder hade ett möte för att diskutera studiebevakning 
på masternivå.  

Kursnämnder 
Slutmöten i kurser ifrån LP1 pågår just nu. Vi har en representant på alla om möjligt. Vill man se 
de protokollen som finns så kan man gå till http://bit.ly/kursprotokoll 

Icke-möten 

Kursvalsinfo inför vårterminen för åk. 2 och 3 
Arrangerat en liten kursvalsinfokväll för framförallt 2:orna och 3:orna. 

Pluggkväll LP 1 
Arrangerat en pluggkväll för 1:orna inför deras första två tentor, där vi bjöd på gratis mat. 

Studentrösten 
Hållit i studentrösten tillsammans med styrIT & ArmIT. Vad vi fick utav var att många inte ser 
skillnaden som kursutvärderingarna gör, något vi behöver jobba för att förbättra. 

Pedagogiska priset 
Påbörjat insamlingen av nomineringar för och planeringen utav det pedagogiska priset. 

Hjälpt studenter vid problem 
Svarat på studierelaterade frågor via mail, oftast kursspecifika saker. 

Påbörjat arbete med klassrepresentanter 
Vi har börjat samla in intressanter för att snart kunna utse klassrepresentanter som ska vara 
våra ögon och öron i varje klass.  

http://bit.ly/kursprotokoll


Verksamhetsberättelse(rapport) StyrIT 15/16 Lp2 

Allmänt 
StyrIT har i vanlig ordning gått på möten. Utöver våra StyrITmöten på veckobasis har vi  

● haft möten med Programledningen (varannan vecka) 
● gått på utskott och forum tillsammans med andra teknologsektioner 
● varit på Kårfullmäktigemöte 2&3 

Arrangemang 
StyrIT har sedan föregående sektionsmöte arrangerat 

● 20/10   Workshop angående FanbärerITs fortlevnad 
● 22/10   Ett möte med Chalmers Fastigheter angående dörrknapp 
● 17/11   Studentrösten i Hubben 2.1 
● 19/11   Ett ordförandemöte med sektionens organ 
● 7/12     BreakIT, ett evenemang där röstsystemet VoteIT testas 

StyrIT har sedan föregående sektionsmöte deltagit i 
● 11/11   Kårens sektionsstyrelseworkshop 
● 21/11   FixaHubbendagen 
● 4/12     Höstens första programråd 

Styrdokument 
Reglementeuppdateringar (se propositionen i dagordningen): Kort sammanfattat tas 
“instruktioner”dokumentet bort för att det är otydligt om vart åligganden ska ändras för 
kommittéerna. I samma veva passade vi på att göra redaktionella ändringar för att ha en bra 
strukturell nivå. 

Övrigt 
I måndags arrangerades BreakIT: Ett evenemang för hitta alla hål i det digitala röstsystemet 
som vi förhoppningsvis kommer att använda för sluten votering på sektionsmöten (VoteIT). 
VoteIT är tänkt till att vara en permanent lösning till att undvika en lång och slitsam 
rösträkningstid under sektionsmöten. Som oväntad bieffekt blir risken för att rösträknarna har 
blivit mutade ickeexisterande.  
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REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 14-15 

STYRIT EMMA GUSTAFSSON & SOFIA EDSTRÖM 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-02-06 som vid en ytligt granskning ser ganska bra ut, dock 

inte uppvisat bokslut. Vi rekommenderar därför att StyrIT ej blir ansvarsbefriade. 

FRITID OSCAR MUHR & JULIA FRIBERG 

Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att FrITid blir 
ansvarsbefriade. 

PERIOD 14 

DIGIT PONTUS MALM & CHRISTOFFER MEDIN 
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att DigIT blir 
ansvarsbefriade. 

P.R.I.T. MARKUS BERGLAND & LISA LIPKIN 
Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-25 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har en ej 
visat någon bokföring för året, vi rekommenderar därför att P.R.I.T. ej blir ansvarsbefriade. 

ARMIT SEBASTIAN SANDBERG & SIMON TAKMAN 
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Dock har de överskridit gränsen för extern 
representation satt av den ekonomiska policyn. StyrIT har givit ett skriftligt utlåtande där de 
godkänner dessa utlägg och därför rekommenderar vi att ArmIT blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 13-14 

ARMIT JOHN JOHANSSON & LISA STENBERG 
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att ArmIT blir 
ansvarsbefriade. 

FRITID PHILIP EKMAN & FILIP CARLÉN 
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Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att 
FrITid ej blir 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. 

ARMIT FIONA ROLANDER & JULIA ADAMSSON 
Har visat upp bokföring som i stort ser bra ut. Då det finns en del detaljer kvar att fixa 
rekommenderar vi att ArmIT ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD12 

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

PERIOD 11 

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. 

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 
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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. Vi rekommenderar att NollKIT ej blir 
ansvarsbefriade. 

SEXIT LINUS FAERNSTRAND & CARL ENGSTRÖM 
SexIT har aldrig lämnat in dokument till revisorerna. Vi 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. Vi 
rekommenderar att StyrIT  08-09 ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 08 

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

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

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

DIGIT IVAR JOSEFSSON & MAXIM GORETSKYY 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-11-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

ARMIT HAMPUS DAHLIN & ALEXANDER HÅKANSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-11-18 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

STYRIT GABRIEL ANDERSSON & JONATHAN THUNBERG 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-11-17 som vid en ytlig granskning ser bra ut.. 

FRITID DANIEL EINEVING & MARTIN TRAN 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-11-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SEXIT OSCAR MUHR & MATILDA HORPPU 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-11-17 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

P.R.I.T. JESPER JAXING & GUSTAV BERGSTRÖM 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-11-18 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

NOLLKIT TINA MOSTAFAVI & CHRISTIAN PERSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-11-17 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 
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digIT14 

Mål 
Underhålla och utveckla sektionens digitala system. 

LAN 
● AspLAN 
● ChalmersLAN med PU 
● NolLAN 

Inköp 
● Ny server 
● Wildcard SSL 
● AP 
● Philips HUE 
● Monitor till bardatorn 

Kod 
● Chalmers.it 
● HubbIT 
● Github 

Övriga arr 
● Rekryt 
● IRCFöreläsning 
● GitFöreläsning 
● ITGame 
● Aspning 

 



Ekonomisk översikt digIT14 
 
 
 
 

Budget  Resultat 

Representation 4000  500 

Spotify 1200  1200 

Allmänna inköp 800  2700 

Planerad äskning 

SSLCertifikat 1000  2500 

 
 

Intäkter 

Stöd från sektionen 6000 

Stöd för aspning 2900 

Äskningar 

Server 22000 

Philips Hue 3900 

SSLCertifikat 2500 

 



Ett år med ArmIT 14/15



Anslagstavla



Lunchföreläsningar



Pubkvällar



Samarbetsavtal



DatE-IT



DatE-IT



Samarbetsavtal



Glöggkväll



IceCon



Dela ut mat



Möten, möten, möten… x infinity



Men det är inte bara stela saker vi har gjort...



Workshop i Lund



Teambuilding med DatE-IT



Teambuilding



Teambuilding



Arbetsmarknadskalas



Aspning



Överlämning



Överlämning



Tack för oss!



Kostnad Summa |||||||||||||||||||||||| Kostnad Summa
Profil 10000 |||||||||||||||||||||||| Profil 7141

Mottagning 15 |||||||||||||||||||||||| Mottagning -

Teambuilding 700 |||||||||||||||||||||||| Teambuilding 3608

Möteskostnad 4000 |||||||||||||||||||||||| Möteskostnad -

Arbetsverktyg 2000 |||||||||||||||||||||||| Arbetsverktyg -

Aspning 10 |||||||||||||||||||||||| Aspning 2199,86

DatE-IT 49000 |||||||||||||||||||||||| DatE-IT 78983,12

20000 |||||||||||||||||||||||| Lunchföreläsning-mat 28900,24

Evenemang 40000 |||||||||||||||||||||||| Evenemang 9140

|||||||||||||||||||||||| Annonsering 2500

Övriga kostnader 292

Extern represenatation 5090

Intern representation 1850

Bankkostnader 600

400

Totalsumma 125725 |||||||||||||||||||||||| Totalsumma 140704,22

||||||||||||||||||||||||

Intäkter Summa |||||||||||||||||||||||| Intäkter Summa
DatE-IT 160000 |||||||||||||||||||||||| DatE-IT 221604,12

Avtalspartner 70000 |||||||||||||||||||||||| Avtalspartner 135800

60000 |||||||||||||||||||||||| Lunchföreläsningar 12500

Arrangemang 6000 |||||||||||||||||||||||| Arrangemang 20542,2

|||||||||||||||||||||||| Mat&Dryck 19936,92

Annonsering 3500

Totalsumma 350000 |||||||||||||||||||||||| Totalsumma 413883,24

||||||||||||||||||||||||

Vinst 224275 |||||||||||||||||||||||| Vinst 273179,02

Över budget: 48904,02

Lunchföreläsning-mat

Extra ordinära kostnader

Lunchföreläsningar



Verksamhetsberättelse frITid 14/15 
Under året som gått har vi i frITid 14/15 arrat:  
Kontinuerliga arrangemang varje tillgänglig fredag i motionshallen (en av våra PRchefer 
envisades med att boka kårhuset då och då för stora kalas…). Arrangemangen har varierat 
enligt ett rullande schema och har bestått av fotboll, innebandy, volleyboll och spökboll.  
 
Som ett försök att främja enkel vardagsmotion hos ITteknologerna införde vi RunForIT, en 
löp och gångtävling som via en GPSbaserad träningsapp mätte hur mycket den gemene 
ITteknologen rörde på sig under en läsperiod.  
 
Myntat uttrycket BBB, Boll Bärs och Bastu, där man först utför någon sorts bollsport 
(vanligen spökboll) och sedan dricker bärs i bastun och har det gött.  
 
Under året har vi också representerat IT på CHESS (CHalmers Enade SportSällskap)möten 
där man tillsammans med andra idrottskommittéer diskuterar verksamheten i motionshallen, 
CM och andra idrottsrelaterade frågor.  
 
Vi visade under sommaren VMfinalen i fotboll i hubben. 
 
Under Mottagningen: 
För att visa oss från vår bästa sida när nyanlända teknologer kom till Chalmers under hösten 
serverade vi mottagningens godaste lunch i hubben.  
 
Vi samarrade också hinderbana, volleyboll och spökboll med FiF och när det var dags för en 
uppgörelse kommittéerna emellan gick givetvis frITid segrande ur striden efter en enkel 
varvning.  
 
CM: 
Under året har vi deltagit i tre olika Chalmersmästerskap med lite blandade resultat. 
InnebandyCM var vår första och största succé där vi slutade 3:a 
 
Det följdes upp med CM i stafett där det tyvärr visade sig att motionen man får av att sitta 
framför datorn inte riktigt når upp i den nivån som traditionell motion, men det kanske är 
något som framtida frITid kan komma på en lösning till? 
 
Sist men inte minst hade vi även ett lag med i CM i Fotboll och där åkte vi tyvärr ut i 
gruppspelet efter en stark fysisk och verbal kamp med såväl andra fotbollsspelare som 
domare.  
 
Aspning: 
Vår aspning bestod av en bouleturnering där man kunde njuta av grillspett och prata med 
oss i frITid om sina visioner för sektionens idrottsliga verksamhet.  
   



 
Inkomster   

Från styrIT  6000 

   

Utgifter   

Hallhyra  2000 

Övriga utgifter  1760.24 

   

Resultat  2239.76 

 



FanbärerIT verksamhetsplan 2016 
 
Vi vill driva verksamheten vidare och förhoppningsvis locka ännu fler folk till våra 
arrangemang än tidigare. Vi hoppas kunna få intresse från så många olika typer av 
människor som möjligt för att skapa en gemenskap vid våra arrangemang då vi är relativt 
unika bland övriga kommittéer på IT. Detta för att kunna skapa en större gemenskap på IT 
där inte bara de sittande i föreningar, kommittéer och enbart festsugna kommer delta. 
 

Kultur 
Under vårt år i FanbärerIT vill vi öka ITteknologernas möjlighet att avnjuta den kultur som 
de är intresserade av samt att teknologerna får kännedom om ny kultur.  
 

Traditioner 
Se till att bra traditioner på Chalmers och IT uppmärksammas och inte glöms.  
 

Kännedom 
Vi vill att sektionens medlemmar ska känna till FanbärerIT för att.. 
.. vi ska få bra aspar, som i sin tur kan leda till fortsatt drivande av kommittén efter detta år. 
.. teknologer ska gå på våra arrangemang. 
 



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition angående flytt av ansvaret att bestämma sek-
tionsavgiften

Proposition angående flytt av
ansvaret att bestämma

sektionsavgiften
StyrIT genom Gabriel Andersson

Bakgrund

Tidigare fick alla studerandesektioner själva bestämma vilken avgift studenter ska betala
till sektionen. Detta ansvaret har förskjutits till att varje sektionsstyrelse skall önska ett
belopp att ha som sektionsavgift. Exempel på sådana belopp är “tre kameler”, “1.58 Bit
coins” och “tretton spänn”. Utifrån dessa önskemål lyfter kårstyrelsen en proposition
i kårfullmäktige för att sätta kår- och sektionsavgiften för nästkommande termin. De
senaste tre åren av sektionsavgiften varit 40 kronor (ca. 0.0009 * prisbasbelopp) och den
kommer fortsätta att vara i den storleksordningen. Kårens stadgar kommer att få ett
stort ansiktslyft efter sommaren då kårledningen bland annat kommer att ändra hur
avgifterna bestäms i en proposition till Fullmäktigemöte 8 (15/16) och en andra lyftning
Fullmäktigemöte 1 (16/17). Utöver denna proposition håller även andra sektioner på att
stryka att sektionsavgifterna bestäms av sektionsmötet (då de faktiskt inte gör det).

Förslag

StyrIT yrkar därför på:
att sektionsstyrelsen ansvarar för att önska en sektionsavgift hos kårledningen som

passar bäst för alla IT-teknologer.
att i sektionens stadga punkt §4.4.3 stryka punkten “Fastslående av sektionsavgift för

nästkommande läsår.”.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition : Uppdatera reglementet med kommittéers ålig-
ganden

Proposition : Uppdatera
reglementet med kommittéers

åligganden
StyrIT genom Gabriel Andersson

Bakgrund

En stor förvirring i vad som är förväntat av kommittéer kan uppstå när deras åliggan-
den både styrs av reglementet och ett dokument med instruktioner. Bland annat kan
följande läsas i instruktioner-dokumentet att “det åligger P.R.I.T. att Hålla i sektionens
öhlhäfv” och det finns inga instruktioner för NollKIT. Uppdelningen till flera dokument
är för StyrIT både onödig och frustrerande. Ett arbete med att skriva om kommittéernas
åligganden och se till att de bara finns på ett ställe har utförts. För enkelhetens skull är
den lämpligaste plats för detta i reglementet, där allt annat kring kommittéerna regle-
ras. I samma veva som att arbetet med åligganden i reglementet passades det även på
att göra några redaktionella ändringar. Ett exempel på en sådan ändring är att ta bort
överflödiga “subsubsections” och flytta upp innehållet av rubriken till att vara enbart
text. Se “§ 1.2.1 Förslag till dagordningen skall anslås fem dagar innan sektionsmötet
och förslaget skall innehålla:”

Förslag

StyrIT yrkar därför på:
att Reglementet accepteras med de ändringar som gjorts

(se https://github.com/cthit/dokument/tree/reglemente/reglemente)
att Dokumentet Instruktioner tas bort då det är redundant att ha två dokument med

samma information.



Sektionsmötet för Informationsteknik
2015-11-29

Av Jesper “Kakan” Olsson

Motion om övervakning av korridoren framför Hubben 2.1

Bakgrund:

Den  24  oktober  och  den  28  november  inträffade  stöld  av  personliga
tillhörigheter  i  Hubben 2.1.  För såväl  brottsoffren som för de teknologer
som ser  Hubben  2.1  som en  trygg  och  säker  sektionslokal  är  stölderna
psykologiskt påfrestande. Än mer så, med tanke på det korta tidsintervall
inom vilket stölderna har inträffat. Att stölderna har förekommit i en lokal
dit  obehöriga  ej  äger  tillträde  hotar  att  hämma  den  sociala  samhörighet
mellan  teknologer  (känd  som  ”Chalmersandan”)  som  studentkåren  och
sektionen eftersträvar.

Min åsikt är att ytterligare åtgärder behöver vidtagas för att förhindra denna
typ  av  incidenter.  Mitt  förslag  är  att  installera  ett  övervakningssystem i
korridoren framför Hubben 2.1. Förslaget berör ett kontroversiellt ämne och
medför en avvägning, säkerhet kontra integritet,  som bör adresseras. Min
uppfattning är att gemene teknolog passerar platsen utan att uppehålla sig
där  någon  längre  tid,  varför  denna  placering  har  minimal  påverkan  på
teknologens  integritet  och  att  fördelarna  därmed  klart  överväger
nackdelarna.

Min  förhoppning  är  att  förslaget  ska  återställa  teknologens  känsla  av
trygghet  vid  vistelse  i  Hubben  2.1  och  förhindra  att  liknande  incidenter
förekommer i framtiden. Denna typ av dokumentation kan även komma att
underlätta polisens arbete i de fall en polisanmälan förekommer.

Förslag:

att sektionen  införskaffar  och  installerar  ett  övervakningssystem  i  
korridoren framför Hubben 2.1.



StyrITs svar p̊a Motion om Kameraövervakning

utanför Hubben 2.1

StyrIT

December 7, 2015

Svar

Att stölder har försig̊att i Hubben är givetvis djupt beklagligt och n̊agot som
vi absolut vill motverka. Kameraövervakning är dock n̊agot som regleras p̊a
länsstyrelseniv̊a enligt direktiv fr̊an Datainspektionen. För att p̊abörja kam-
eraövervakning skulle det s̊aledes krävas (bland annat) att omr̊adet är särskilt
utsatt för brott, att sektionen redan har utforskat andra alternativ, samt att
vi har alla inblandades tillst̊and. Styrelsen vill lägga särskild vikt vid de sista
tv̊a punkterna; vad gäller andra alternativ hade, med facit i hand, de b̊ada
förekommande stölderna under hösten kunnat förebyggas.

Vad gäller allas samtycke räcker det inte med sektionen själv - utan i stället
behövs tillst̊and fr̊an alla arbetande i EDIT-huset. Vidare s̊a kan det argu-
menteras att utrymmet som avses är tillgängligt för allmäheten (dagtid under
veckodagar), varför inte bara en anmälan om kameraövervakning behövs, utan
ett faktiskt tillst̊and fr̊an länsstyrelsen. Utöver detta medföljer komplikationer
med vilka som ska ha tillg̊ang till övervakningsdatan, var den skall förvaras, och
s̊a vidare.

Med bakgrund av ovanst̊aende information anser Styrelsen att kameraövervakning
hade varit en åtgärd som inte st̊ar i proportion till risken för brott. Styrelsen
anser i stället att en framtagning av en samling riktlinjer med syfte att struk-
turera säkerheten i Hubben 2.1 skulle p̊abörjas. Exempel p̊a riktlinjer kan vara
vad som m̊aste gälla för att dörren skall f̊a ställas upp, huruvida värdesaker kan
f̊a förvaras i studierum eller föreningsrum under s̊adana tillfällen, och s̊a vidare.

Förslag

Styrelsen föresl̊ar:

att
Motionen avsl̊as i sin helhet.

Källa: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kameraovervakningslagen
/mer-om-kameraovervakningslagen/
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NollKIT 16

Detta är en grupp som kan charmera, och en hel mottagning planera. Med en grupp som
kan prata med alla, kommer de att fyra veckor palla. Vägen dit kommer att gå snabbt
och lätt, för tillsammans så är gruppen komplett.

Ordförande – Albin ‘L’Oreal’ Bååw

Med ett stort stöd från både gruppen och övriga aspar tror vi att Albin har vad som
krävs för att leda NollKIT med ett utmärkt resultat. Han har visat ett lugn och en
stabilitet som vi tror kommer göra honom till en eminent ordförande.

Kassör – Frej ‘Frej’ Karlsson

Frej har visat ett väldigt stort intresse för kassörsposten och vi tror han hade klarat det
galant. Han är omtyckt av många och har lätt att ta kontakt med nya människor vilket
hade gjort honom till en självklar del av NollKIT.

Phadderchef – Amanda ‘Rabban’ Jonsson

Amanda har visat ett stort intresse för NollKIT och posten phadderchef. Med en bra
insikt i vad posten innebär och en enkelhet att prata med folk tror vi Amanda hade
gjort ett bra jobb med att hitta phaddrar till nästa års mottagning.

Organisatör – Pedram ‘Admin’ Shirmohammad

En stabil person med båda fötterna på jorden. Vi tror att Pedram kommer kunna hålla
koll på resten av gruppen och se till att saker och ting blir klara i tid.

Uppdragschef – Emilia ‘Vesslan’ Vestlund

En energifylld person med många roliga idéer som har visat ett stort intresse för NollKITs
arbete. Vi tror att Emilia som uppdragschef i NollKIT kommer kunna ge nollan många
roliga uppdrag att genomföra.

PR-chef – Samuel ‘Sawmill’ Håkansson

Med ett leende har Samuel påvisat stor vilja att lära sig och att jobba. Vi tror att
NollKIT kommer producera många underhållande filmer med Samuel bakom rodret och
resterande NollKIT i seglet.
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Modulchef – Johanna ‘Yoschü’ Schüldt

Med mycket fantasi och ett stort intresse för att skriva tror vi att Johanna hade klarat
av att tillverka en utomordentligt bra modul.
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P.R.I.T. 16

Hubben är den plats där vi alla är, och behöver några som ser till att den inte är
missär. Med pubrunda och annat som måste arrangeras, så kommer inte någon detalj
att passeras. PRIT 16 blir ett bra år. Ta nu glasen, gutår.

ChefChef: Hampus ‘ClausX’ Rönström

En filbunke skulle inte ha en chans mot Hampus i en tävling om att hålla sig lugn.
Med stöd från övriga nominerade och en kärlek för vårt andra hem tror vi att Hampus
kommer genomföra ett år i PRIT med bravur.

Ka$$Chef: Therese ‘TThera’ Sturesson

Vi tror att Therese kommer ha stenkoll på ekonomin och kan säga ifrån om det skulle
behövas. Med ett lugn och ett förnuft kan hon hjälpa PRIT att fortsätta utvecklas under
verksamhetsåret 2016.

ØhlChef: Tobias ‘Alldén’ Alldén

Alldén har ett väldigt stort intresse för øhlchefens uppgifter och med erfarenhet av att
stå bakom bar tror vi han har allt som krävs för att bli en bra øhlchef.

RustChef: Erik ‘Öhrnie’ Öhrn

Med hög ambitionsnivå och en driven personlighet så tror vi att Erik kommer få Hubben
fortsätta vara i lika fint skick som nu, om inte ännu finare. Valberedningen ser fram emot
att se vad Erik kommer göra med Hubben under det kommande året

MaterialChef: Josefin ‘Yuna’ Ulfenborg

Josefin har visat ett intresse för materialchefens uppgifter samt en förkärlek för hubben.
Vi tycker att hennes energi och kreativitet gör henne utmärkt lämpad som materialchef
i PRIT.

PR-Chef: Fredrik ‘Thune’ Thune

Med glimten i ögat kommer Fredrik vara den som lättar på stämningen i PRIT. Denna
idéstpruta tror vi kommer stå för många roliga idéer under det kommande året
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MatChef: Oskar ‘Owe’ Willman

En hjälpsam person som med sitt matintresse hade producerat god mat till pubrundor
och övriga arrangemang. Oskar sprider dessutom ett lugn till resten av gruppen.
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SexIT 16

Har du testat att rimma på gasque? I alla fall fått fram ett rim som inte blev magplask.
sexIT blev ett gött gäng ändå, även om vi inget rim kunde hitta på. Tur att vi bara
skulle rimma på kommitté, rim för personer skulle vi inte vilja se.

Sexmästare: Pontus ‘Bondi’ Eriksson

Pontus har visat oss goda ledaregenskaper och är en person som många ser upp till.
Pontus är ansvarstagande och kan på ett bra sätt hålla ihop gruppen. Vi tror att han
kommer göra ett utmärkt jobb som ordförande i sexIT.

Kassör: Rebecca ‘Beccis’ Finne

Rebecca är en ansvarsfull person som samtidigt kan ha roligt tillsammans med resten
av gruppen. Hennes vilja att prestera samt hennes naturliga lugn hade gjort henne till
en mycket lämplig kassör i sexIT.

Sexmästarinna: Felix ‘Lisch’ Jansson

Lisch är en person som utstrålar stabilitet och tillför en god stämning till gruppen. Han
har visat stort intresse för sexmästarinnans arbetsuppgifter och vi har förtroende för att
sittningsmaten kommer hålla en mycket hög standard med honom som sexmästarinna.

Øhlchef: Mikael ‘Zebra’ Lönn

Mikael har visat sig vara en lugn och stabil person, som med sitt stora intresse för öl
och andra drycker kommer klara av øhlchefens uppgifter utan problem.

Kulturchef: Simon ‘Sune’ Sundström

Simon är en stämningshöjare i gruppen som kommer med många roliga idéer. Vi tror
att han hade gjort ett bra jobb som kulturchef och sett till att sittningarna nästa år blir
väldigt underhållande.

Stylist: Maija ‘Maijsan’ Happonen

Maija är en person som alltid sprider glädje och energi till omgivningen. Detta i kombi-
nation med ett estetiskt sinne och en känsla för detaljer gör att vi tror att hon kommer
bli en suverän stylist.
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PR-chef: Martin ‘Tino’ Tran

Martin är en glad person som alltid har ett leende på läpparna. Med sin kreativa för-
måga och vilja att lära sig nya saker tror vi att han skulle göra bra PR för alla sexITs
arrangemang.

Bry: Ludvig ‘Løke’ Ekman

Omtyckt av gruppen och en person vi kan se hjälpa resterande poster när det behövs.
Arbetsvillig och kan lätt hitta saker att göra för att underlätta för sexIT.


