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§ 1 Mötets öppnande 

Gabriel Andersson (StyrIT) öppnar mötet klockan 18.15. 
 

§ 2  Val av mötets ordförande 

Johan Andersson (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:  20 st 
it13: 18 st 
it12:  10 st 
it11:  3 st 
it10: 3 st 
it07: 1 st 
 
Totalt 76 studenter 

 

§ 6  Mötets behöriga utlysande 

Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.  
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§ 7  Fastställande av mötets dagordning 

Johan Andersson yrkar på att flytta punkt §1516 till punkt §1112.  
 

Sektionsmötet väljer att fastslå dagordningen med ovanstående ändringar.  

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

 

§ 9  Meddelanden 
a) Kåren   
Angelica Fors meddelar om FUM  möte nästa vecka, många motioner. Denna  
gång ute på Lindholmen. Kandidaturen till FUM är nu också öppet. I April  
kommer FUMvalet att gå av stapeln. Valet till kårledningen är nu också igång.   
b) P.R.I.T.  
Hampus Rönnström påminner mötets deltagare att städa efter sig i Hubben. Han  
informerar även om att den nya dryckeskylen skall hållas avstängd när den inte 
användas av miljöskäl och studiemiljöskäl.  
c) StyrIT 
Gabriel Andersson påminner om aspningen som går av stapeln nästa läsperiod. 
Det meddelas att alla som är påverkad av otillräcklig access kommer att få  
möjlighet att fylla i en blankett så att StyrIT kan ge gedigen information till 
programledningen om detta problem.  
StyrIT meddelar om ett beslut om att ge PRIT arrangemangsstopp, pga försenad  
bokföring  detta för att det är i dagsläget tvetydigt gällande vem som tar beslut i  
dessa frågor. Detta stopp varade dock enbart i 24 timmar innan bokföringen hann 
granskas, och P.R.I.T. har sedan dess inga anmärkningar på sagda bokföring.  
 
Sektionsmötet beslutar att föra samtliga av dessa meddelanden till handlingarna.  

 

§ 10 Användande av VoteIT 
StyrIT föreslår användande av VoteIT. Fungerar det bra skall det användas  
istället för sluten votering. Frågan om huruvida omröstning är görbart med  
systemet tas upp, vilket det är. Tveksamhet uppstår angående hur mötet skall 
använda VoteIT  förslagsvis används VoteIT parallellt med traditionell 
omröstning för samtliga slutna voteringar under mötet, eller bara under en 
omröstning för att sedan enbart använda VoteIT.  
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Sektionsmötet beslutar att rösta i frågan. Efter öppen votering beslutas att VoteIT 
kommer att användas parallellt med en traditionell omröstning i enbart ett 
röstningstillfälle; alla omröstningar sker därefter enbart genom VoteIT.  

 
Martin Nilsson (it13) reserverar sig mot mötets beslut i denna fråga.  

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

 
 

§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 
a) NollKIT 15 
Tina Mostafavi föredrar NollKIT15s verksamhetsberättelse enligt bilaga.  
Christian Persson redovisar NollKIT15s ekonomi enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet väljer att enhälligt ansvarsbefria Tina Mostafavi och Christian  
Persson från sitt uppdrag i NollKIT15.  
 
b) sexIT 15 
Matilda Horppu föredrar sexIT15s verksamhetsberättelse och ekonomi enligt  
bilaga.  
 
Sektionsmötet väljer att enhälligt ansvarsbefria Oskar Muhr och Matilda Horppu  
från sitt uppdrag i sexIT15.  
 
c) ArmIT13/14 
Lisa Stenberg föredrar ArmIT13/14s ekonomi enligt bilaga, och läser också upp  
ett uttalande från den frånvarande John Johansson, ordförande ArmIT13/14, 
gällande verksamheten under denna tid. 
 
Sektionsmötet väljer att enhälligt ansvarsbefria John Johansson och Lisa 
Stenberg från sina respektive uppdrag i ArmIT13/14.  
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§ 13 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är färdigjusterat och tillgängligt på chalmers.it.  

 

§ 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.  
 
i) StyrIT 
Gabriel Andersson (StyrIT) föredrar StyrITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet beslutar att lägga samtliga verksamhetsrapporter till handlingarna.  
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§ 15 Verksamhetsplaner och budgetar 
a) NollKIT 
Albin Bååw föredrar NollKITs verksamhetsplan enligt bilaga.  
Frej Karlsson föredrar NollKITs budget enligt bilaga.  

 
Mötet beslutar att lägga dessa dokument till handlingarna.  

 
b) sexIT 
Pontus Eriksson föredrar sexITs verksamhetsplan enligt bilaga.  
Rebecca Finne föredrar sexITs budget enligt bilaga.  

 
Mötet beslutar att enhälligt lägga dessa dokument till handlingarna.  

 
c) P.R.I.T.  
Hampus Rönström föredrar P.R.I.T.s verksamhetsplan enligt bilaga.  
Therese Sturesson föredrar P.R.I.T.s budget enligt bilaga.  
 
Mötet beslutar att enhälligt lägga dessa dokument till handlingarna.  
 

§ 16 Hedersmedlemskap 
a) Sektionsmötet beslutar att Wolfgang Ahrendt väljs in som hedersmedlem till   
Teknologsektionen Informationsteknik.  
 
Mötet ajourneras klockan 19.33 
 
 
Mötet återupptas klockan 20.00 

 

§ 17 Sektionshoodie 
Gabriel Andersson förklarar processen i val av hoodies: de inkomna förslagen  
diskuteras av mötet, för att sedan komma överens om en övergripande design.  
Denna får sedan finslipas av upphovsmannen och spikas senare i samförstånd 
med styrelsen.  
 
Diskussionen släpps fri.  
 
Mötet går till beslut. Det föreslås sluten votering för att testa VoteIT på denna 
omröstning.  
 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
 

Sektionsmöte 20160225, HB4 18:15 
 

Ordningsfråga om att rösta om hur många designs som ska antas lyfts. 
Sektionsmötet går till beslut och bestämmer genom acklamation att endast en 
design skall väljas.  
 
Den slutna voteringen pågår samtidigt med en traditionell röstning för att pröva 
VoteITs legitimitet.  
 
Mötet ajourneras klockan 20.46 
 
Mötet återupptas klockan 20.55 
 
Mötet beslutar att rösta om att offentliggöra resultatet för omröstningen  något 
som kräver enhälligt tillstånd. Ingen sätter sig emot, och resultatet visar sig 
stämma exakt. Hoodiedesign 4 väljs över design 3.  
 
Mötet fortsätter omröstningen, nu utan användning av VoteIT.  
 
Hoodiedesign 3 väljs över design 4. 
 
Hoodiedesign 2 väljs över design 3 
 
Hoodiedesign 1 väljs över design 2.  
 
Hoodiedesign 1 väljs över avslag.  
 
Hoodiedesign 1 tillåts således att finjusteras inför ett slutgiltigt antagande som 
sektionens design.  

§ 18 Propositioner 
a) Angående flytt av ansvaret att bestämma sektionsavgiften (andra läsningen) 
Gabriel Andersson föredrar propositionen enligt bilaga. Mötet öppnar för frågor.  
Mötet går till beslut.  
 
Mötet bifaller propositionen i sin helhet.  
 

§ 19 Motioner 
a) Motion om att förbättra Hubbens kök 
Ulrika Uddeborg föredrar motionen enligt bilaga. Gabriel Andersson föredrar  
styrelsens svar enligt bilaga.  
 
Mötet väljer att bifalla motionen i sin helhet. Mötet väljer även att bifalla StyrITs  
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yrkande i frågan. Således skall en utredningsgrupp tillsättas av mötet.  
 
Mötet beslutar att välja in Oskar Willman och Ulrika Uddeborg till denna  
utredningsgrupp. 
 

§ 20 Personval 
a) ArmIT 
Alex Sundbäck (it15) nominerar sig själv som ordförande i ArmIT16/17.  
Alex presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Alex lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Alex Sundbäck som ordförande i ArmIT16/17.  
 
Adrian Lindberg (it15) nominerar sig själv som kassör i ArmIT16/17.  
Adrian presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Adrian lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Adrian Lindberg som kassör i ArmIT16/17.  

 
 
Johannes Mattson (it15), Kristoffer Ek  (it15), Fredrik Thune (it13), Oskar  
Hansson (it15) nominerar sig själv som ledamöter i ArmIT16/17.  
Alla förutom Johannes lämnar rummet.  

 
Johannes presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Johannes lämnar rummet.  

 
Kristoffer kommer in i rummet.  
Kristoffer presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Kristoffer lämnar rummet.  
 
Fredrik kommer in i rummet. 
Fredrik presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Fredrik lämnar rummet.  
 
Oskar kommer in i rummet.   
Oskar presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Oskar lämnar rummet.  
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Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att alla nominerade tillåts väljas in samtidigt. 
Mötet beslutar att enhälligt välja in Fredrik Thune, Johannes Mattson, Kristoffer  
Ek, och Oskar Hansson  som ledamot i ArmIT16/17.  
 
 
b) digIT 
Rikard Hjort(it14) och Oskar Jedvert (it14) nominerar sig till ordförande i  
digIT16/17. Oskar lämnar rummet och lämnar Rikard kvar.  
 
Rikard presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Rikard lämnar rummet.  
 
Oskar kommer in i rummet.  
Oskar presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Oskar lämnar rummet. 
 
Diskussionen släpps fri. 
Mötet går till beslut, 
Sluten votering begärs.  
 
Oskar Jedvert väljs in till ordförande i digIT16/17. 
 
Mötet ajourneras klockan 23.08.  
 
Mötet återupptas klockan 23.08.  
 
Robert Palm (it15) nominerar sig själv som kassör till digIT16/17.  
Robert presenterar sig och svarar på frågor.  
Robert lämnar rummet.  
 
Diskussionen släpps fri. 
Mötet går till beslut.  
 
Robert Palm väljs enhälligt in till kassör i digIT16/17.  
 
Rickard Hjort (it14), Jesper Lindström  (it15), John Andersson (it15), Jakob  
Holmgren (it14), Gustav Svensson(it15), Harald Brorsson (it15) och Henry  
Yang(it13) nominerar sig själva som ledamöter i digIT16/17.  
Alla förutom Rikard lämnar rummet.  
 
Rikard presenterar sig och svarar på frågor.  
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Rikard lämnar rummet.  
 
Jakob kommer in i rummet. 
Jakob presenterar sig och svarar på frågor.  
Jakob lämnar rummet.  

 
Gustav kommer in i rummet. 
Gustav presenterar sig och svarar på frågor.  
Gustav lämnar rummet.  

 
Jesper kommer in i rummet. 
Jesper presenterar sig och svarar på frågor.  
Jesper lämnar rummet.  

 
Henry kommer in i rummet. 
Henry presenterar sig och svarar på frågor.  
Henry lämnar rummet.  

 
John kommer in i rummet. 
John presenterar sig och svarar på frågor.  
John lämnar rummet.  

 
Harald kommer in i rummet. 
Harald presenterar sig och svarar på frågor.  
Harald lämnar rummet.  

 
Diskussionen släpps fri. 
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs.  
 
Rickard Hjort (it14), Jesper Lindström  (it15), John Andersson (it15), Jakob  
Holmgren (it14), Gustav Svensson (it15) och Harald Brorsson (it15)   
väljs in som ledamöter i ArmIT16/17.  
 

§ 21 Övriga frågor 
Gabriel Andersson lyfter frågan om en talman för sektionen  alltså någon som  
kan leda sektionsmötet. En öppen fråga ställs om detta är något som mötet  
skulle vara intresserade av, samt om någon spontant skulle kunna ställa upp på 
detta. Mötet visar stort intresse för en talman  ett antal mötesdeltagare uppger 
också att de skulle vara intresserade av denna uppgift. 
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§ 22 Mötets avslutande 
Mötet avslutas klockan 00:30. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 15 

SEXIT OSCAR MUHR & MATILDA HORPPU 
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att SexIT blir 
ansvarsbefriade. 

P.R.I.T. JESPER JAXING & GUSTAV BERGSTRÖM 
Har uppvisat bokföring fram till 2015‐11‐18 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har en ej 
visat något bokslut för året, vi rekommenderar därför att P.R.I.T. ej blir ansvarsbefriade. 

NOLLKIT TINA MOSTAFAVI & CHRISTIAN PERSSON 
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att NollKIT blir 
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. 

PERIOD 14 

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. 

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 2016‐02‐04 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

ARMIT HAMPUS DAHLIN & ALEXANDER HÅKANSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2016‐02‐03 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

STYRIT GABRIEL ANDERSSON & JONATHAN THUNBERG 
Har uppvisat bokföring fram till 2016‐01‐18 som vid en ytlig granskning ser bra ut.. 

FRITID DANIEL EINEVING & MARTIN TRAN 
Har uppvisat bokföring fram till 2015‐12‐16 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SEXIT PONTUS ERIKSSON & REBECCA FINNE 
Har uppvisat bokföring fram till 2016‐02‐03 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

P.R.I.T. HAMPUS RÖNSTRÖM & THERESE STURESSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2016‐02‐01 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

NOLLKIT ALBIN BÅÅW & FREJ KARLSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2016‐01‐20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 
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Vi har…  
● Planerat studieresa till SF med besök hos bland annat Google, Yelp, och AirBnB. 
● Haft aspning med 

○ Kickoff. 
○ CHARM. 
○ Case. 
○ Blåvitts Arr. 
○ Boule. 

● Kontinuerlig verksamhet. 
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Verksamhetsrapport digIT  LP3 2015
Aspning

GitHub föreläsning
Datorbygge
Unix
CodeIT
Chillkväll
Kod & Vin

Lan
Arrade LAN med asparna

Kod
Vi har kodat, hade kod && (vin || otherBeverage). Främst chalmers.it

LDAP
Vår nya LDAP struktur ligger nu och kör på Dantooine igen, så den är nu lanserad och klar

Backup
Vårat backup system är nu fungerande och tar regelbundet backup på utvalda delar av våra system

Löpande underhåll
Kontinuerligt underhåll och utveckling av våra tjänster (IRC, bookit, hueit, mat.chalmers.it)

Vad kommer hända?
digIT15 går av, digIT16 går på
Chalmers.it

Lite av vad vi gjort

Visa källa
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 lindskogen pushed to cthit/lounge @ 20160306 11:43: 

Maxime Poulin ➔ Remove attempts to set file modes After some testing and manually trying to set sane file modes, it turns out the
umask still applies. So it seems the logical way to handle this is to actually rely on the OS umask to set proper permissions.
Pavel Djundik ➔ Mute join/kick/part/quit/nick actions in color
Pavel Djundik ➔ Add context menus
Jérémie Astori ➔ Merge pull request #117 from maxpoulin64/fixuserfilemode Remove attempts to set file modes
Pavel Djundik ➔ Update handlebars to 4.0.5
Pavel Djundik ➔ Fix crash and remove remaining 0777 mode
Jérémie Astori ➔ Merge pull request #143 from xPaw/fixcrash Fix crash and remove remaining 0777 mode
Jérémie Astori ➔ Merge pull request #47 from xPaw/actions Fix some of the actions coloring
Pavel Djundik ➔ Fix stripping colours from notifications
Jérémie Astori ➔ Merge pull request #145 from xPaw/fixstripnotif Fix stripping multiple colours from notifications
Pavel Djundik ➔ Fix #147: Correctly get channel name in notifications
Jérémie Astori ➔ Merge pull request #148 from xPaw/notifchantitle Fix #147: Correctly get channel name in notifications
Pavel Djundik ➔ Relax inline channel style
MaxP ➔ Merge pull request #149 from xPaw/inlinechancss Relax inline channel style
Jérémie Astori ➔ Add missing mode action to muted colors
MaxP ➔ Merge pull request #150 from thelounge/astorije/missingmodecolor Add missing mode action to muted colors
Jérémie Astori ➔ Add change log entry for upcoming v1.3.1
Jérémie Astori ➔ 1.3.1
Jérémie Astori ➔ Mute color of the topic actions
MaxP ➔ Merge pull request #9 from xPaw/contextmenu Add context menus

 Tejpbit pushed to cthit/lounge @ 20160306 00:36: 

André Samuelsson ➔ Implement listing of channels with simple modal view
André Samuelsson ➔ Click to join from channel list
André Samuelsson ➔ Close modal on click outside
André Samuelsson ➔ Cache channel list

 lindskogen pushed to cthit/lounge @ 20160304 21:40: 

Johan Lindskogen ➔ Turn on motd, nickcolor and badge
Johan Lindskogen ➔ Merge pull request #7 from cthit/feature/setreasonabledefaults Turn on motd, nickcolor and badge

 bark pushed to cthit/lounge @ 20160304 21:03: 

Erik Axelsson ➔ fix if repeat the same nick and add ' ' after nick as def
Erik Axelsson ➔ Merge branch 'develop' of github.com:cthit/lounge into develop

 lindskogen pushed to cthit/lounge @ 20160304 21:02: 

Johan Lindskogen ➔ Add missing bracket
Johan Lindskogen ➔ Merge pull request #6 from cthit/bugfix/missingbracket Add missing bracket

 lindskogen pushed to cthit/lounge @ 20160304 20:48: 

Johan Lindskogen ➔ Implement LDAP support
Johan Lindskogen ➔ Remove password change functionality
Johan Lindskogen ➔ Merge pull request #5 from cthit/feature/ldapsupport Feature/ldap support

 bark pushed to cthit/lounge @ 20160304 20:40: 

Erik Axelsson ➔ fix auto complet so it cares aboute if it start of a line
Erik Axelsson ➔ fix autocompleat on mobile

 lindskogen pushed to cthit/lounge @ 20160304 20:36: 

Johan Lindskogen ➔ Remove password change functionality
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●Glöggkväll med ArmIT & Ericsson  

●Chokladprovning (inställt) 

●Ost- & vinkväll  
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Innebandy CM



Konditionsträning

● Run for IT
○ Pris

● Finally Monday



Fredagar

● Aktivitet
● Bastu
● Bad
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NOLLKIT - Verksamhetsrapport
NollKIT har gjort fÖljande fram tills nu:
• Haft intern teambuilding.
• Planerat mottagning.
• Planerat PTS.
• Skaffat overaller, samt fÄrgat och mÅlat 

dessa.
• Skaffat T-shirts.
• Utformat och bestÄllt mÄrken.
• Haft teambuilding med sexIT och P.R.I.T.
• Haft teambuilding med andra NollK:n.
• BÖrjat kontakta sponsorer.
• Skrivit verksamhetsplan.
• Lagt en översiktlig budget fÖr 

mottagningen.



Verksamhetsrapport för P.R.I.T. LP3 
Under LP3 har vi: 

● Arrat pubrunda. 

● Gått på utbildningar. 

○ SUS 

○ Första Hjälpen 

○ styrITs overallutbildning 

● Haft interna möten. 

● Serverat semlor under Fettisdagen. 

● Valt in Inka som PRChef. 



Verksamhetsrapport

2016



Overallsfärgning



Gasquekickoff
Olika utbildningar

● Mat&Kalas

● Kassautbildning

● Postspecifika utbildningar



Teambuilding



Hitta Fisk-Sittning & Gasque



Beach!



En nybliven 23-
åring,
samt två andra
födesedagsbarn!



Verksamhetsrapport LP3, snIT
15/16

Möten

• Interna
Om v̊ar egen verksamhet.

• Med PL (och styrIT)
För att informera varandra om vad vi h̊aller p̊a med och s̊a att vi alla strävar åt samma
h̊all.

• UU - Utbildningsutskottet
Möten mellan utbildningsenhetens Ordförande och vice Ordförande, samt Ordförande för
alla sektioners studienämnder eller utbildningsutskott.

• Slutmöten för kurser
snIT har utvärderat kurser även den här perioden.

• Med klassrepresentanter
snIT har börjat ha möten med de utvalda klassrepresentanterna för f̊a bättre koll p̊a vad
som händer i klasserna och bättre möjlighet till att agera i tid om n̊agot inte ser bra ut.

Pedagogiska priset

Utsett en jury som inom kort kommer att bestäma vem utav de personer som blivit nominerade
som ska f̊a årets pedagogiska pris. Utdelningen av priset har blivit uppskjuten till senare denna
termin.

Börjat Planera Aspning

Nästa period kan man aspa snIT, det är kul. S̊a vi har börjat planera vad som kommer hända
under v̊ar aspning.

1



Verksamhetsberättelse(rapport) StyrIT 15/16 Lp3 

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 4&5 

Arrangemang 
StyrIT har sedan föregående sektionsmöte arrangerat 

● 8/1 Kassörsutbildning 
● 17/1  Overallskommittéutbildning (del 1) 
● 25/1  Overallskommittéutbildning (del 2) 

StyrIT har sedan föregående sektionsmöte deltagit i 
● 24/2 Teknologsektionsstyrelseworkshop hos kåren 

 
StyrIT ligger i startgroparna för sektionens jubileumsvecka och kandidatmiddagen med två 
arbetsgrupper i spetsen.  
 

Styrdokument 
 
Stadgauppdatering (se proposition i dagordningen): Det blir andra läsningen det här mötet. 

Övrigt 
Efter upptäckta problem med VoteIT under senaste sektionsmötet har röstningssystemet rättats 
till av eldsjälar och kan nu försöka att tas i bruk för en andra gång.  
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VerksamhetsmÅl
NollKIT’16 ska strÄva efter att:

• Alla nyantagna skall delta under 
mottagningen, samt att varje nyantagen 
som vill skall lÄra kÄnna minst en annan 
person under mottagningen som de kan 
idka sÅvÄl studiesocial som 
umgÄngesmÄssig samkvÄm med.



VerksamhetsmÅl
NollKIT’16 ska strÄva efter att:

• Alla phaddrar ska vara aktiva samt 
tillgÄngliga fÖr de nyantagna under 
mottagningen. FÖr att de nyantagna ska 
kunna kÄnna att de kan vÄnda sig till sina 
phaddrar oavsett vad det gäller.



VerksamhetsmÅl
NollKIT’16 ska strÄva efter att:

• FÖrbereda och introducera de nyantagna 
TILL Chalmers.

Tino innan Chalmers. Han var 
fÖrberedd.



Planerade Aktiviteter
• PTS
• Phadderraggning/utbildning
• Puffa pubrunda (LP 3)
• Puffa sexIT-gasque
• ET-Raj
• MyskvÄllar
...

Tino EFTER Chalmers. Inte sÅ fÖrberedd.



Planerade Aktiviteter
• Teambuildings
• Planeringsveckor
• Mottagning

• HAJK
• FINSITTNING
• DEN BÄSTA 

MOTTAGNINGEN 
NÅGONSIN

• Aspning
• Überlamnung



TACK FÖR OSS 



Verksamhetsplan

2016



Läsperiod 3
22/1- Teambuilding
5/2 - Hitta Fisk-sittning & Gasque
13/2- Mini-kickoff & sittning med OVKIT
18/3- ET-Gasque



Läsperiod 4
CM med ZEXET
ReunITe
Puffa FestU - 5/3 Springbreak & 30/4 Valborg



Läsperiod 1
Puffa mottagning
Phaddra
Nollansittning (Gasquesittning)



Läsperiod 2
Halloweensittning (samma datum som Halloweenkalaset)
Aspning!
Aspgasque, Mexico!!!



Övrigt
Planera in en Gasque till i LP4
Försöka planera in en eller två till Gasquer under hösten



Verksamhetsplan för P.R.I.T. 16! 
Vi kommer under året: 

● Arrangera 4 st pubrundor. 

○ Har redan haft en. 

● Bedriva allmän rust och underhåll av Hubben 2.1. 

○ Vi kommer ha fixaHubbendagar och rustvecka. 

○ Vi kommer fortsätta att rusta i HAS:en. 

○ Vi kommer se över och uppgradera mixerbordet, mickorofoner och sladdar. 

● Arbeta för att hålla Hubben 2.1 till sin höga standard och ständigt söka 

förbättringsmöjligheter. 

● Underhålla ITmärket ovanför Olgas trappor. 

○ Märket planeras utvecklas för att på ett bättre sätt representera sektionen. 

● Uppmärksamma högtider och hjälpa sektionens teknologer fira dessa. 

● Hjälpa NollKIT under mottagningen.  

○ Bland annat kommer vi möta nollan på Götaplatsen. 

● Arrangera pluggfrukost med snIT. 

● Ha ETRaj i Hubben 2.1. 

● Arrangera sittning i Hubben 2.1 i oktober. 

● Reunite med sᴇxIT och NollKIT. 

● Representera sektionen IT och P.R.I.T. på kår, sektion och interna arrangemang. 

● Ha team building. 

● Ha aspning i LP2. 
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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.”.



Sektionsmötet för Informationsteknik 
20160216 

Av Ulrika “Dice” Uddeborg 

Motion om att förbättra Hubbens kök 

Bakgrund: 

Hubbens kök används flitigt av sektionens medlemmar, men saknar för                   
närvarande ordentlig ventilation. Detta gör både att mycket matos sprids i                     
Hubben när det lagas mat samt begränsar de möjligheter som finns med                       
köket. Med bättre ventilation hade sektionen till exempel kunnat ha en ugn i                         
köket. Det finns redan flera sektioner som har ordentliga kök, bland annat                       
Maskinteknik och Datateknik. Detta kommer innebära en stor kostnad,                 
vilken Akademiska Hus inte är villiga att betala för. För att förbättra för                         
sektionens medlemmar anser jag att sektionen bör spara pengar för att helt                       
eller delvis, i samråd med Akademiska Hus, finansiera ett bättre kök med                       
bättre ventilation. 

Förslag: 

Att sektionen skall utreda möjligheten och kostnaden för att förbättra                   
Hubbens kök 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 
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Chalmers studentkår
StyrITs svar på Motion om att förbättra Hubbens kök

StyrITs svar på Motion om att
förbättra Hubbens kök

StyrIT

Svar

StyrIT anser, i linje med motionären, att ett bättre kök hade varit till stor nytta för
sektions medlemmar och organ. Frågan lyftes dock för 5 år sen av sittande StyrIT, varpå
det framgick att inte enbart pengar var problemet. Den utförda undersökningen finns
dock inte konkret sparad någonstans, varför en ny undersökning anses motiverad. StyrIT
tycker däremot att en större summa pengar som läggs på renovering av en hyrd lokal är
en kostsam investering till skillnad från inventarier som går att flytta, varför styrelsen
hellre ser att saken utreds av en grupp teknologer som kan tillsättas av sektionsmötet
om intresset finns.

Förslag

Yrkar på:
att En utredning som kontaktar Akademiska hus i frågan tillsätts av sektionsmötet.



Valberedningens nomineringar
inför sektionsmötet i LP3 2016

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP3 2016

digIT 16/17

Vi ser detta som ett stabilt digIT med kunniga och produktiva personer som inte är
rädda för att lära sig nya saker. Det nominerade digIT har visat att de har många goda
idéer för hur verksamheten kan utvecklas vidare under året.

Dr. Internet – Rikard ‘Hjort’ Hjort

Rikards stora intresse för digITs ansvarsområden, hans tankar kring verksamheten och
hans stora stöd inom gruppen gör honom till en utmärkt ordförande.

Kassör – Robert ‘Palm’ Palm

Robert har visat ett intresse för både digITs verksamhet och kassörsrollen. Vi anser att
han skulle göra ett utmärkt jobb som kassör.

Webbansvarig – Jesper ‘Jeeppson’ Lindström

Jesper har stor kunskap inom många av digITs ansvarsområden och med många webb-
projekt i ryggen tror vi att han hade gjort ett väldigt bra jobb som Webbansvarig.

Hubbenansvarig – Jakob ‘Holmus’ Holmgren

Jakob har bra kontakt med sittande kommittéer och en erfarenhet från tidigare kom-
mittéengagemang vilket gör att vi anser att han hade gjort rollen som Hubbenansvarig
rättvisa.

Serverchef – John ‘Ares’ Andersson

John har visat stort intresse och engagemang under aspningen. Detta tillsammans med
en vilja att lära sig allt som kommer i hans väg gör att vi tror att han skulle passa bra
i digIT 16/17.

Ledamot – Oskar ‘Vilddjur’ Jedvert

Med ett brinnande intresse för digITs verksamhet och med erfarenhet från tidigare år
anser vi att Oskar skulle tillföra mycket både som tillgång och stöd i digIT 16/17.

Ledamot – Oscar ‘Oscmage’ Evertsson

Oscar har bra koll på digITs verksamhet och han har en vilja att ta tag i saker vilket
gör att vi anser honom vara en naturlig del av digIT 16/17.
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Ledamot – Gustav ‘G’ Svensson

Vi anser att Gustav skulle tillföra mycket till gruppdynamiken och med en stor vilja att
lära sig anser vi att han skulle göra ett utmärkt jobb i digIT.
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ArmIT 16/17

Vi anser att detta ArmIT har goda förutsättningar att stärka kontakten mellan företag
och studenter och att de kommer utveckla och förbättra ArmITs verksamhet med deras
många idéer.

Ordförande – Alex ‘Cap’ Sundbäck

Med ledarskapserfarenheter och en vilja att lyfta fram allas åsikter tillsammans med ett
stort engagemang för ArmITs verksamhet anser vi att Alex hade fört ArmIT framåt med
ett mycket gott resultat.

Kassör – Adrian ‘Staffan’ Lindberg

Adrian har pengaintresset i blodet och han har många idéer för hur ArmITs verksamhet
kan utvecklas. Vi anser att han hade utfört jobbet som kassör i ArmIT på ett utomor-
dentligt sätt.

Företagskontakt – Michelle ‘Tingeling’ Tran Luu

Michelle har ett stort intresse för ArmITs verksamhet och har en naturlig utstrålning
och vilja att prata med människor vilket medför att vi tror att hon hade klarat av rollen
som Företagskontakt utan problem.

PR-ansvarig – Kristoffer ‘Ek’ Ek

Kristoffer har stort stöd och förtroende hos både aspar och andra sektionsmedlemmar.
Han kan med fördel använda sin charm för att förföra företag på ett förundransvärt sätt
samtidigt som han även har tidigare erfarenhet inom PR.

Sekreterare – Johannes ‘Baloo’ Mattsson

Johannes är en positiv person som skulle passa perfekt i gruppen. Vi anser att under
ett verksamhetsår i ArmIT skulle han kunna ta på sig det ansvar som krävs och hantera
sina arbetsuppgifter väl.

Ledamot – Fredrik ‘Thune’ Thune

Vi anser att Fredrik hade varit en bra tillgång i ArmIT 16/17 då han har ett intresse
för verksamheten och en vilja att utveckla ArmIT vidare.
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Hedersmedlemsförslag:
Wolfgang Ahrendt

av Johan ’Horv’ Andersson

Förslag

Yrkar på:
att Wolfgang Ahrendt väljs till hedersmedlem av sektionen för sina extraordinära in-

satser under sina år som programansvarig - en position där han har gjort mycket
mer än vad som förväntas av posten. Wolfgang har värnat om studentkulturen
och sektionens verksamhet, samt varit en verklig del av sektionen under våra ar-
rangemang, med fina tal och välframförda gückel. Allt detta samtidigt som han
alltid lyssnat på studenter och ständigt arbetat med att förbättra programmet och
utbildningen så att vi studenter kan vara säkra på att den håller hög kvalitet. Wol-
fgang är en starkt bidragande orsak till var sektionen befinner sig idag och vilken
relation sektionen har med sin programledning.


