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Bakgrund

HookIT har länge stått stolta på IT med en välskött ekonomi och ett välpolerat yttre.
Något som skapat ett ont öga hos andra kommittéer där avundsjukan lyst mörk och
stark i deras ögon.

Under den första tiden - som hädanefter kommer refereras till som förkrigstiden - förelåg
fred mellan ITs kommittéer och allt var frid och fröjd. Av namnet förkrigstiden kan ni
säkert tyda att kriget låg nära till hands. HookIT skulle aldrig kasta första stenen, ta
första spadtaget eller något initiativ överhuvudtaget och var inte heller de som inledde
den mörka tid vi befinner oss i just nu; vilken hädanefter refereras till som krigstiden.
Många eror och tider namnges efter sin tid, men HookIT brukar vara nytänkande i sin
verksamhet och faktum är att krigstiden fortfarande pågår.

Krigstiden startades en mörk vårdag tidigt 2015, när HookIT utlyst att ett årsmöte
närmade sig. PR-admiralen stod stolt på skutan, blickade ut över horisonten med sin
senaste skapelse i handen. Affischen, med stort A, var färdig. Det fanns en plan, det enda
som återstod var att stolt smälla upp den på ArmITs anslagstavla i Hubben 2.1:s vackert
vita korridor. Sagt och gjort, affischen prydde stolt väggen två veckor innan årsmötet,
vilket således var behörigt utlyst som reglementet kräver.

Föga anade vi då, att förkrigstiden led mot sitt slut, att ArmIT som till synes inte jobbar
någonting, hela tiden konspirerat mot HookIT och planerat stöten med stort S. En snabb
handling, den moderne tjuvens agila list och affischen var nedriven, trasad i de träfärgade
kabinettet vi stolt kallar Hubbens soptunnor, med litet s. HookIT stod i spillror, vi var
som svagast och de skulle nu kunna hävda att vi aldrig utlyst årsmötet korrekt. HookIT
stod vid domedagens rand och blickade ner i en mörk oändlig avgrund. Den första stenen
var kastad, krigstiden var påbörjad och HookIT var svagare än någonsin förr, storseglet
vajade av den storm ArmIT skapat och häfvøhlen skulle aldrig någonsin bli varm igen.

Vi trodde att det vi såg då var ondska i dess renaste form, men föga anade vi att ArmIT
kunde sjunka så mycket lägre. Efter att ärade sme granskade vår ekonomi noterade han
det fasansfulla, den prydliga, inbrottssäkra, tidigare fyllda till bredden kassakistan vilken
endast smen hade tillgång till stod tom. Det var smärtsamt uppenbart att ArmIT som
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under lång tid fjäskat in sig hos sektionen genom att bidra med massor av pengar var
boven i dramat. Dessa pengar som bidragit till att de andra kommittéernas verksamhet
kunde nå sin storhet och fortsätta det förtryck mot HookIT som fortgått under hela
krigstiden och som aldrig tycks nå ett slut var egentligen våra. TL;DR - ArmIT har
snott våra pengar.

Förslag

HookIT yrkar således på:

att ArmIT återbetalar hela beloppet, på 500’000 dubloner

att ArmIT för att aldrig glömma sitt brott, byter namn till YarrrrmIT


