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§ 1 Mötets öppnande 

Gabriel Andersson (StyrIT) öppnar mötet klockan 18.15. 

§ 2  Val av mötets ordförande 

Mikael Malmquist(StyrIT) väljs enhälligt till mötets ordförande.  
 

§ 3 Val av mötets sekreterare 

Victor Nilsson (StyrIT) väljs enhälligt till mötets sekreterare.  

§ 4  Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Rikard Hjort (it14) och Frej Karlsson (it15) väljs enhälligt till mötets justerare  
tillika rösträknare. 

§ 5 Närvarande 

it15:  16 st 
it14:  20 st 
it13:   24 st 
it12:   12 st 
it11:   1 st 
it10:   1 st 
 
Totalt 74 studenter 

 

§ 6  Mötets behöriga utlysande 

Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.  
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§ 7  Fastställande av mötets dagordning 
Efter påpekanden om att StyrIT är det mer vitala organet för sektionens existens  
yrkar StyrIT på att flytta inval för StyrIT och snIT till §18a) resp §18b). 

§ 8  Adjungeringar 
Niklas Broberg (Programansvarig) adjungeras in med närvaro och yttranderätt.   

 

§ 9  Meddelanden 
a) Jonathan Thunberg 
Inför sektionsmöte hade ArmIT fått arrstopp på grund av icke inlämnad  
bokföring. Det är vid det här laget redan löst, dock.  
 
b) Gabriel Andersson 
Gabriel Andersson meddelar att det finns hoodies. FUM går av stapeln på  
onsdag, där bland annat Charmordförande väljs in. En motion om  
Härrydabastun ska ha en bokningsfri dag lyftes och är under utredning.  
 
c) Niklas Broberg 
Niklas Broberg presenterar sig för sektionsmötet. Niklas informerar om en  
eventuell flytt av programmet (och därmed sektionen) till Lindholmen.  
Utredningar pågår, och ett beslut är tagen är att viss verksamhet ska flytta ut dit. 
Programledningen anar att det blir vår institution. Inget är spikat än, men 
institutionen har visat sig positiva, om hela IT och Dataprogrammen flyttar 
samtidigt. Niklas frågar också om mötets åsikter i frågan. Det framkommer 
genom dessa frågor att det kommer att byggas nya lokaler för ändamålet. Ett 
kårhus på Lindholmen skall också byggas (som svar på frågan om studentliv på 
campus Lindholmen). Niklas delger sina egna åsikter i frågan, vilka är positiva 
inför en eventuell flytt.  
 
d) SexIT  gasqueregler 
Pontus Eriksson föredrar de nya reglerna för gasquens besökare. Dels får varje  
chalmerist endast få ta med sig endast en gäst som sällskap, och om man  
önskar bjuda in en större grupp så kan man anmäla detta på gasquens hemsida. 
Det är också jordnötsförbud på gasquen.  
 
 
 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
 

Sektionsmöte 20160512, HC4 18:15 
 

e) Danny Lam  Fum 
Danny introducerar sig för mötet som preliminärt invald till FUM. Danny  
beskriver sitt parti och uppmanar till frågor som skall lyftas i FUM att nämnas för 
honom.  
 

 
f) P.R.I.T. 
Hampus Rönström beskriver P.R.I.T.s frågeställning om att göra grupprummet  
mer tillgängligt för den gemene teknologen. De önskar att persiennerna mellan 
grupprum och Hubb hålls öppna för att öka öppenheten. Erik påminner mötets 
medlemmar om att när något går sönder så bör det gå till P.R.I.T. först, då de 
kan ha möjlighet att reklamera saker som går sönder och liknande.  
 
g) Rikard Hjort 
Liksom Danny introducerar Rikard Hjort sig själv (och Johan Andersson) samt  
det parti de företräder, och uppmanar mötets deltagare att komma till dem med  
frågor.  

§ 10 Användande av VoteIT 
StyrIT informerar om vårt digitala röstsystem, samt att styrelsen har fått in 1  
reservation mot detta system från förra mötet, och därför lyfts frågan igen.  
Frågan är om VoteIT skall användas självständigt, parallellt med pappersröster,  
tillsammans med pappersröster vid ett tillfälle, eller ej användas.  
 
Markus Petterson frågar om StyrITs åsikt i frågan. StyrIT uttrycker vissa problem  
med att justera röstlängden. I slutändan handlar det om tillit mellan mötets 
deltagare för att få detta att fungera.  
 
Mötet öppnar för diskussion.  
 
Det påpekas att personer som inte vill nyttja VoteIT därmed kanske inte vill rösta, 
och att resultat därmed blir skeva till förmån för de som vill använda systemet. 
Det påpekas att även det gamla systemet kan anses osäkert.  
 
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att använda VoteIT och inte bara pappersröstning. 
 
Mötet går till öppen röstning om VoteIT parallellt med pappersröstning eller  
fristående. VoteIT används således fristående  40 röster för fristående, 18 röster  
för parallellröstning.  
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§ 11 Revisionsberättelse 
Martin Nilsson (Lekmannarevisor) föredrar revisorernas revisionsberättelse  
enligt bilaga.  
 
Sektionsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

 

§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 
a) P.R.I.T.’15 
Jesper Jaxing föredrar P.R.I.T.’15’s verksamhetsberättelse enligt bilaga.  

 
Gustav Bergström föredrar P.R.I.T.’15’s ekonomiska översikt enligt bilaga.  

 
Mötet bestämmer att enhälligt ansvarsbefria Jesper Jaxing och Gustav  
Bergström.  
 

§ 13 Föregående mötesprotokoll 
Det saknades budgetar för sexIT och NollKIT, som nu är tillagda. Dock saknas  
motiveringen till hedersmedlemskap för Wolfgang Arendt. Övriga dokument lades 
upp enligt tidsplanen.  
 
Mötet beslutar att inte lägga detta protokoll till handlingarna, varpå det får tas upp  
vid nästa möte i stället så att saknat dokument får läggas till.  
 
Mötet ajourneras klockan 19.13 
 

 
Mötet återupptas klockan 19.23 

§ 14 Verksamhetsrapporter 
a) ArmIT 
Hampus Dahlin (ArmIT) föredrar ArmITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
b) digIT 
Oskar Jedvert (digIT) föredrar digITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
c) FanbärerIT 
Johan Andersson (FanbärerIT) föredrar FanbärerITs verksamhetsrapport enligt  
bilaga.  
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d) frITid 
Daniel Eineving (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
e) NollKIT 
Albin Bååw (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
f) P.R.I.T. 
Hampus Rönström (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsrapport enligt bilaga.  
 
g) sexIT 
Pontus Eriksson (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.  
 

 

§ 15 Verksamhetsplaner och budgetar 
a) digIT 
Oskar Jedvert föredrar digITs verksamhetsplan enligt bilaga. 
Robert Palm föredrar digITs budget enligt bilaga.  
 
b) StyrIT 16/17 (Preliminär) 
Gabriel Andersson föredrar StyrIT16/17s preliminära verksamhetsplan enligt  
bilaga. 
Jonathan Thunberg föredrar StyrIT16/17s preliminära budget enligt bilaga och  
svarar på frågor.  
 
Mötet beslutar att lägga ovanstående dokument under §15 till handlingarna.  
 
Mötet ajourneras klockan 20.06.  
 
Mötet återupptas 20.36. 
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§ 16 Propositioner 
a) Proposition om att införa Talman på sektionen 
Gabriel Andersson föredrar propositionen enligt bilaga, och visar de faktiska  
ändringar i styrdokument som propositionen skulle medföra.  
Gabriel svarar på frågor om propositionen.  
 
Diskussionen släpps fri.  
Mötet beslutar att anta propositionen i sin helhet.  
Punkten §18e) läggs till i dagordningen.  
 

§ 17 Motioner 
a) Motion om sektionsmärket vid Olgas trappa 
2 av motionärerna föredrar motionen enligt bilaga. Motionärerna svarar på frågor. 
 
Gabriel Andersson föredrar StyrITs svar på motionen enligt bilaga. Gabriel svarar  
på frågor.  
 
Diskussionen släpps fri.  
 
Flertalet ändringsyrkanden lyfts, däribland 
att: Motionen avslås i sin helhet 
att: Första attsatsen avslås och andra attsatsen antas 
att: att styrIT sammankallar till ett diskussionsmöte rörande märket i Olgas  
trappa som skulle kunna användas som underlag för en motion/proposition om 
hur märket skall se ut.  

 
 
Ordningsfråga lyfts om streck i debatten.  
 
Streck i debatten föreligger ej.  
 
Motionärerna jämkar sig med det sista förslaget.  
 
Mötet går till beslut.  
 
Mötet beslutar att endast bifalla attsatsen: styrIT sammankallar till ett 
diskussionsmöte rörande sektionsmötet i Olgas trappa som skulle kunna 
användas som underlag för en motion/proposition om hur märket skall se ut.  
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§ 18 Personval 
a) StyrIT 
Matilda Horppu (it13) nominerar sig själv som ordförande i StyrIT16/17.  
Matilda presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Matilda lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Matilda Horppu som ordförande i StyrIT16/17. 
 
Johan Lindskogen (it12) nominerar sig själv som kassör i StyrIT16/17.  
Johan presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Johan lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Johan Lindskogen som kassör i StyrIT16/17. 
 
André Samuelsson (it13) nominerar sig själv som vice ordförande i StyrIT16/17.  
André presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
André lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in André Samuelsson som vice ordförande i  
StyrIT16/17. 
 
Erik Norlander (it13) nominerar sig själv som sekreterare i StyrIT16/17.  
Erik presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Erik lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Erik Norlander som sekreterare i  
StyrIT16/17. 
 
 
Björn Hedström (it13) nominerar sig själv som SAMO i StyrIT16/17.  
Björn presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Björn lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Björn Hedström som SAMO i StyrIT16/17. 
 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
 

Sektionsmöte 20160512, HC4 18:15 
 

Jakob Holmgren (it14), Oskar Muhr (it13) och Joel Thorstensson(it12) nominerar  
sig själva som ledamöter i StyrIT16/17.  
Jakob och Joel lämnar rummet. 
Oskar presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Oskar lämnar rummet.  
 
Jakob kommer in i rummet. 
Jakob presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Jakob lämnar rummet.  
 
Joel kommer in i rummet. 
Joel presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Joel lämnar rummet.  

 
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut om huruvida de nominerade ska väljas in som klump.  
Mötet finner det inte så, och sluten votering begärs. 
 
Mötet beslutar att välja in Joel Thorstensson och Jakob Holmgren till ledamöter i  
StyrIT 16/17.  
 
Mötet ajourneras klockan 22.55. 
 
Mötet återupptas 23.10 

 
 
b) snIT 
Johan Andersson (it11) nominerar sig själv som ordförande i snIT16/17.  
Johan presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Johan lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Johan Andersson som ordförande i snIT16/17.  

 
 
Sabrina Samuelsson (it15) nominerar sig själv som vice ordförande i snIT16/17.  
Sabrina presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Sabrina lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Sabrina Samuelsson som vice ordförande i  
snIT16/17. 
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Fredrik Bengtsson (it14) nominerar sig själv som sekreterare i snIT16/17.  
Fredrik presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Fredrik lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Fredrik Bengtsson som vice ordförande i  
snIT16/17. 
 
Christopher Åkersten (it12), Jenny Orell (it14) och Louise Johannesson (it13)  
nominerar sig själva som ledamöter i snIT16/17.  
Jenny och Louise lämnar rummet. 
Christopher presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Christopher lämnar rummet.  
 
Jenny kommer in i rummet. 
Jenny presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Jenny lämnar rummet.  

 
Louise kommer in i rummet. 
Louise presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Louise lämnar rummet.  
 
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att kunna välja in samtliga nominerade samtidigt.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Christopher Åkersten, Jenny Orell och Louise  
Johannesson som ledamöter i snIT16/17.  
 
 

 
c) FanbärerIT 
Jesper Jaxing (it14) nominerar sig själv som ordförande i FanbärerIT16/17.  
Jesper presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Jesper lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Jesper Jaxing som ordförande i  
FanbärerIT16/17.  
 
Josefin Ulfenborg (it15) och Mikael Lönn (it13) nominerar sig själva som 
ledamöter i FanbärerIT16/17.  
Mikael lämnar rummet.  
Josefin presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
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Josefin lämnar rummet.  
 
Mikael kommer in i rummet.  
Mikael presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Mikael lämnar rummet. 
 
Diskussionen släpps fri.  
Mötet beslutar att kunna välja in samtliga nominerade samtidigt.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Josefin Ulfenborg och Mikael Lönn som  
ledamöter i FanbärerIT16/17.  
 
d) FrITid 
Gustav Bergström (it14) nominerar sig själv till ordförande i FrITid 16/17.  
Gustav presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Gustav lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Gustav Bergström som ordförande i  
FrITid16/17.  
 
Pedram Shirmohammad (it15) nominerar sig själv till kassör i FrITid 16/17.  
Pedram presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Pedram lämnar rummet.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Pedram Shirmohammad som kassör i  
FrITid16/17. 
 
Albin Bååw (it15), Samuel Håkansson (it15) och Simon Sundström (it15) 
nominerar sig själva till ledamöter i FrITid 16/17.  
Albin och Simon lämnar rummet. 
Samuel presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Samuel lämnar rummet.  
 
Albin kommer in i rummet.  
Albin presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Albin lämnar rummet. 
 
Simon kommer in i rummet.  
Simon presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Simon lämnar rummet. 
 
Diskussionen släpps fri.  
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Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att kunna välja in samtliga nominerade samtidigt.  
Mötet beslutar att enhälligt välja in Albin Bååw, Samuel Håkansson och Simon  
Sundström som kassör i FrITid16/17. 
 
e) Talman 
Oskar Dahlberg(it12) nominerar sig själv som talman på sektionen.  
Oskar presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Oskar lämnar rummet.  
 
Diskussionen släpps fri.  
Mötet går till beslut.  
Mötet beslutar att enhälligt välja Oskar Dahlberg som talman på sektionen.  

§ 19 Övriga frågor 
Frågan lyfts hur det går med arbetsgruppen för Hubbenköket. Inga större  
framsteg har gjorts.  
 
StyrIT önskar träffa nyinvalda efter mötet.  

§ 20 Mötets avslutande 
Mötet avslutas klockan 00.34.  
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REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 1516 

DIGIT IVAR JOSEFSSON & MAXIM GORETSKYY 
Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att 
DigIT ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 15 

P.R.I.T. JESPER JAXING & GUSTAV BERGSTRÖM 
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att P.R.I.T. blir 
ansvarsbefriade. 

PERIOD 1415 

STYRIT EMMA GUSTAFSSON & SOFIA EDSTRÖM 
Har uppvisat bokföring fram till 20150206 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 20141125 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 1314 

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

 

 

Sida 1 av 4 
 



Martin Nilsson Sektionsmöte: 20160512 
Joel Hultin Utgåva: 1 
Johan Magnusson 
20160509 
 

PERIOD 1213 

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 20120329. 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 20110509. 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 20100928 och andra viktiga dokument saknas så 
rekommenderas SexIT att ej bli ansvarsbefriade. 

PERIOD 0910 

FRITID MARTIN SCHILLSTRÖM & DAVID BJÖRKHEIM 
Då senast uppvisade bokföring är till 20091017 och andra viktiga dokument saknas så 
rekommenderas FrITid att ej bli ansvarsbefriade. 
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STYRIT NICHLAS SANDER & JACOB RAIHLE 
Då senast uppvisade bokföring är till 20100113 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 0809 

STYRIT MARCUS SANDBERG & JONATHAN BROWN 
Det har visat sig att det finns oklarheter med deklarationen gällande anmäld omsättning. Vi 
rekommenderar att StyrIT  0809 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 OSKAR JEDVERT & ROBERT PALM 
Har ej uppvisat någon bokföring för perioden. 

ARMIT HAMPUS DAHLIN & ALEXANDER HÅKANSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 20160426 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

STYRIT GABRIEL ANDERSSON & JONATHAN THUNBERG 
Har uppvisat bokföring fram till 20160419 som vid en ytlig granskning ser bra ut.. 

FRITID DANIEL EINEVING & MARTIN TRAN 
Har uppvisat bokföring fram till 20160301 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SEXIT PONTUS ERIKSSON & REBECCA FINNE 
Har uppvisat bokföring fram till 20160419 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

P.R.I.T. HAMPUS RÖNSTRÖM & THERESE STURESSON 
Har uppvisat bokföring fram till 20160420 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

NOLLKIT ALBIN BÅÅW & FREJ KARLSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 20160321 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 
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LP3 
P.R.I.T. har: 

● arrangerat en pubrunda(som gick väldigt bra). 
● deltagit i StyrIT:s kommitéeutbildning. 
● bjudit på våfflor inför alla hjärtansdag. 
● pratat med StyrIT om att rusta “bunkern” och att skaffa nya soffor. 
● haft lunchmöten. 

 
LP4 
P.R.I.T. har 

● Arrangerat pubrunda 
● Rustat ‘bunkern’ 
● Beställt soffor 
● Sett till att IT var represented under cortegen. 
● Målat märke 
● Fixa hubben 
● Standard inköp 
● IQworkshop 
● Puffat FestU 
● ReunITe 

 
LP1 
P.R.I.T. har 

● Presommaren 
○ GG ETRaj 
○ “Myskväll” 
○ Capsturnering 

● Sommarrust 
○ Installerat nya soffor och slängt de gamla 
○ Rustat HASen 
○ Slipat (nästan) alla träytor i hubben 
○ Bonat golvet 
○ Bytt ut trasig barskiva 
○ Monterat ny hylla i köket 
○ Målat märket 

● Mottagningen 
○ Mötte nollan på Götaplatsen och ledde dem under första dagen 
○ Hjälpt NollKIT 
○ Arrat pubrunda 
○ Arrat Hubbenkväll 
○ Höll en station på spökvandringen 
○ Byggt flügtag med nollan 
○ Phaddrat 



○ Sålt våfflor på Finalkampen 
○ Arrat station på phadderkampsfinalen 
○ Puffat BÅDA FestU kalasen  

● Postmottagningen 
○ Oktobersittning 
○ Planerat aspning (TAGGA!) 
○ Sedvanliga inköp till Hubben 
○ Githubrepo för Hubben 2.1 

 

LP2 
P.R.I.T. har  

● 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  



Arrangemang Budget Resultat Diff
Pubrunda LP3 8376,42 8843,2 466,78

Pubrunda LP4 6500 9558,18 3058,18

Pubrunda LP1 6500 8637,32 2137,32

Pubrunda LP2 6500 8852,53 2352,53

Underhåll av märket −400 −1234 −834

Förbrukningsvaror och rust 0 −5118,63 −5118,63

Profilering −7000 −6685 315

Aspning 0 1137,84 1137,84

Sunfleet −6000 −6491,94 −491,94

Intern representation −4000 −1521,57 2478,43

Högtidliga arrangemang 0 102,45 102,45

Sittning 0 1044,72 1044,72

Överlämning −3000 0 3000

Rustdagar 0 −3314,27 −3314,27

Rust av bunkern 0 0 0

Övriga arrangemang −4000 1219,75 5219,75

Inventarier −4880,28 −4880,28

Övrigt −1095 −1095

Totalt 3476,42 9055,3 5578,88



ArmITs verksamhetsrapport för LP4

Studieresa till San Francisco

Utskottsmöten

Överlämning

Pubkväll med Meltwater

Studentrösten

Fört dialog med såväl studenter som arbetsmarknad gällande ArmITs framtida 

verksamhet



ArmIT 15/16, det kunde gått sämre

Inga pengar

Random hojj

Sick dåligt med swag, 2/10 respekt

Före ArmIT Efter ArmIT

Badar i flo$ jao

Slick AF

Fett tunga, 12/10 streetcred

#CashenDomTas
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Verksamhetsrapport digIT16  LP4 2015
Vi har nyss gått på men vi hunnit ha lite oplanerad downtime på chalmers.it, vårat största fokus har legat på att
se till så att alla kommer igång med att koda och känner sig bekväma i digIT.

Nya Chalmers.it
Vi har lyckats skaka igång den nya versionen utav chalmers.it. Vid eventuella problem kan ni maila oss som
vanligt på digit[at]chalmers.it. Vill ni kika på hemsidan som den ser ut kan ni hitta den på beta.chalmers.it!!1!

Allmänt underhåll
Hubbit botten är tillbaks
findit.chalmers.it finns nu

Mat/Fika
Vi har fixat mat/fika för oss alla.

Överföring
Vi har haft överföring.

Teambuilding
Vi har haft teambuilding och käkat tacos och bowlat.

Dessutom har vi käkat massa pizza

Visa källa



FanbärerIT

Verksamhetsrapport LP4



● Ost- & vinkväll 

● Mösspåtagning 

● Cortègen

● Aspning

Detta har vi gjort:



Aspning
● Aspinfo 

● Fanbärarkalas 

● CTF 

● WWW 



● Ohmsits #2 

● Ölbrukets ölprovning 

● Marskalks fanbärarkalas 

Övrigt kul



frITid 15/16
Verksamhetsrapport (2016-05-09)



Konditionsträning

● Run for IT
● Finally Monday



Fredagar

● Aktivitet
● Bastu
● Bad



Aspning



CM

● Fotboll
● Volleyboll
● Kubb
● Zorb
● (Golf)



Verksamhetsrapport - NollKIT



Verksamhetsrapport LP4

• Planerat
• PTS
• Planerat
• Utbildat oss
• Teambuilding
• Planerat
• Bokat saker
• Planerat… Samarr
• Och... Planerat



Verksamhetsrapport LP4



Arrangemang i slutet av LP3

Pluggfrukost med snIT
ET-Raj i Hubben

Foto: FlashIT, Katarina Bergbom
Modell: S.P.R.I.T., Björn Hedström



Arrangemang LP4

Pubrunda
Våffeldagen
Jubileumspub

Foto: FlashIT, Katarina Bergbom



Administrativt

Overallskonspirationen
Veckomöten
Team building



Rust

Ohyra
Inköp till Hubben

 Typ relevant bild. Det är rust. Ja.



Representation

Målat märke
Byggt Cortège



Puffning

sᴇxIT
Kårhusfestivalen
Valborgskalaset



Verksamhetsrapport

2016



Puffat FestU 2ggr
5/3-   FestU Springbreak

30/4- FestU Valborg



ET-Gasque



Projektor inköpt!

Regler fixas iordning



ViSomGettOssFanPåAttByggaCortège-Gasque



Cortègemästerskapen i Fest
Hindenburg, 80 åringen som 
brann upp och försvann



Födelsedagsbarn, Lisch Beccis & Bondi!



Verksamhetsrapport LP4
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 fortsatt 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

Imorgon delar vi ut det pedagogiska priset tillsammans med sexIT!

Arrangerat Aspning

• Aspinfo

• Casekväll och sm̊att och gott

• Kursvalsmingel

Arrangemang

• Kursvalsmingel

• Studentrösten

• Pluggfrukost

Stött studenter

Hjälpt studenter vid problem och lyft deras åsikter vidare.

1



Verksamhetsberättelse(rapport) StyrIT 15/16 Lp4 

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 
● Deltagit i ordförandemöte med FKIT (föreningar, kommittéer, nämnder på IT) 
● varit på Kårfullmäktigemöte 6&7 

Arrangemang 
StyrIT har sedan föregående sektionsmöte arrangerat 

● 18/4 Psykosocial skyddrond 
● 19/4 Studentrösten VT16 
● 21/4 Kassörkväll med kommittékassörer och revisorer 
● 4/5  Kandidatmiddag (En stor eloge till arbetsgruppens insats) 
● 9/5  Avtackning Wolfgang 

StyrIT höll utöver dessa en aspning med följande tillfällen 
● 22/3 Aspirationsinformation 
● 11/4 TP&VP (Trivia Pursuit & Verksamhetsplanering) 
● 16/4 Tacohäng och kul hos Lovisa 
● 27/4 Fångarna på EDIT 

En enad sektion 
Teknologsektionen har nu ett sektionsplagg: En IThoodie. Beslutet förra sektionsmötet 
resulterade i att 78st tröjor beställdes 25/4, betalningar från sektionen togs in 26/4, vi 
levererade tröjorna från Stadium och levererade till tryck 28/4 och till slut kunde våra 
teknologer få sina tröjor från och med XX/5. Eufori i ett plagg! 
StyrIT styrde upp hur frukten köps in. Nu köps mer in under en mer intensiv period (läsvecka 
7&8) för att hålla uppe studiemotivationen.  

Jubileumsveckan 
Då vår sektion fyller 15 år i år kunde sektionens kommittéer och föreningar göra ett 
gemensamt krafttag och skapa den jubileumsveckan som sektionsmötet är en del av.  

Övrigt 
Ett arbete med att förbättra demokratin på sektionsmötet resulterade i en proposition om att 
ha en sektionsfunktionär i form av talman.  
 
StyrIT har inte hunnit jobba någonting på att förbättra arbetsordningen kring röstning på 
sektionsmöten (med hjälp av VoteIT) och därmed inte hunnit hitta ett sätt att justera 
röstlängden med tiden.  
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Verksamhetsplan digIT16
Webbutveckling
Vi vill lansera nya chalmers.it vi kommer jobba på att lösa eventuella problem som dyker upp. Vi kommer
sammarbeta med FlashIT för att fixa en bild galleri sida för ITs evenemang

Hårdvara
Vi undersöker möjligheten att fixa en NAS dvs ett nätlagringsutrymme tillsammans med FlashIT där de kan
spara bilder.

Arrangemang under mottagning
Under mottagningen har vi planerat att ha ett CodeIT där nollan får använda sina problemlösnings förmågor
snarare än att koda. En java intro kväll (ev. med snIT). Vi har tänk att ha ett NolLAN strax efter mottagningen.

Andra arrangemang
Vi vill fortsätta hjälpa med git föreläsningar under året.

Mål med verksamhetsåret
digIT16 kommer att fortsätta utvecklingen av sektionens digitala system. Vi vill arbeta för att göra det mer
lättåtkomligt för resten av sektionen att bidra till digITs system.

Visa källa



Budget digIT16

Intäkter Utgifter

Stöd från styrit 7188 kr Profilering 4000 kr

Spotify 1188 kr

Övriga 2000 kr

Totalt: 7188 kr Totalt: 7188 kr



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att införa Talman på sektionen

Proposition om att införa Talman
på sektionen

StyrIT, läses upp av Gabriel Andersson

Bakgrund

Sektionsmötets andra punkt är alltid att välja en ordförande för mötet. Med tiden har
det blivit StyrITs uppgift att att leta upp någon som de anser är lämplig för uppgiften
och därmed nominerar denne. Den personen som nominerats har empiriskt sett alltid
utfört uppgiften med bravur och lett mötet strukturerat från start till slut.
Nu har vi som sektion kommit till ett skifte av perspektiv. Då sektionsstyrelsen svarar
till sektionsmötet är det inte mer än rätt att sektionsmötet väljer sin ordförande. Andra
sektioner har ett liknande upplägg genom att utse en “talperson”, en sektionsfunktionär
som väljs in på halvårsbasis som sektionsmötesordförande. På dessa sektioner är det
vanligt att den blir invald igen när mandatperioden är över. Ett exempel på en sådan
sektion är V-teknologsektionen.

Förslag

StyrIT yrkar på:
att uppdatera sektionens stadga enligt https://github.com/cthit/dokument/pull/

11/files.
att uppdatera sektionens reglemente enligt https://github.com/cthit/dokument/

pull/10/files.
att i mötets dagordning lägga till punkten “Talman” under paragraf “Personval”.



Motion om sektionsmärket vid Olgas trappa 
Oscar Evertsson, William Dahlberg, Anna Nylander, Danny Lam, Johan Andersson 
 
Bakgrund 
P.R.I.T. tar hand om vårt älskade sektionsmärke vid Olgas trappa. Detta har, om någon missat, 
på sistone bytt utseende. P.R.I.T. hade genomtänkta anledningar till detta byte, men många 
saknar också de söta smurfarna. Smurfarna visade gemenskapen och glädjen vi delar på 
sektionen. P.R.I.T. menar att smurfmärket inte representerar sektionen i sin helhet lika bra som 
det nya märket, utan mer representerar Hubben och föreningarna på sektionen. 
 
Det finns uppenbarligen delade åsikter i frågan, och ytterst är ju märket sektionens. Därför 
tycker vi att det borde tas ett mer informerat beslut när kommer till stora ändringar i dess 
utformning. 
 
Förslag 
Med ovanstående bakgrund yrkar vi på: 
att P.R.I.T.s åliggande "Underhålla IT:s märke ovanför Olgas trappor." ändras till "Underhålla 
IT:s märke ovanför Olgas trappor och vid större förändring rådfråga sektionen i ett öppet 
åsiktsmöte eller på sektionsmöte" 
att För beslutet som nu fattats skall ett liknande möte hållas och därefter skall ett nytt beslut 
fattas för om man vid nästa tillfälle skall behålla det nya märket eller återgå till det gamla igen 
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Svar på Motion om
sektionsmärket vid Olgas trappa

StyrIT

Bakgrund

StyrIT hade redan innan bytet av märke fått förfrågan av P.R.I.T.s om att byta mär-
kets utformning och tyckte att detta var en bra idé. Efter att ha granskat stadga och
reglemente såg styrelsen att det inte finns någon konkret definition om vad märket skall
återspegla. Då motionen visar på att det finns sektionsmedlemmar som känner att be-
slutet inte är diskuterat i ett tillräckligt öppet forum finns det dock goda skäl att bifalla
motionens första att-sats. Detta för att öka transparensen på IT-sektionen, då frågan
var viktigare för många än vad styrelsen först trodde.
StyrIT vill framhäva att detta bifall inte innebär att sektionsmötet kan eller bör ta
beslut om vilket märke som i slutändan målas, utan att det vid större förändringar (av
godtycklig natur) bör vara kutym att bjuda in till öppen diskussion. Detta för att alla
medlemmar som känner sig berörda av den rådande frågan får tillfälle att delge sina
åsikter så att väl underbyggda beslut kan tas av ansvarig kommitté.
StyrIT anser dock att P.R.I.T. har följt det uppdrag som de är ålagda att göra som reg-
lementet sett ut idag. Att diskussionen inför den senaste målningen av märket inte varit
öppen nog enligt ovan beror till större del på StyrITs tolkning av reglementet. Att därför
ålägga P.R.I.T. att behöva kalla till möte och eventuellt ändra märket med kort varsel
skulle vara att motverka kommitténs verksamhet så som den utförts till idag. Dessutom
kan märket, så som det är målat idag, anses vara sektionens varumärke (enligt svensk
lag om inarbetade varumärken). Detta anser styrelsen vara det mest representativa för
sektionen som helhet.

Förslag

StyrIT yrkar på:
att bifalla den första att-satsen av motionen.
att avslå den andra att-satsen av motionen.
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styrIT 16/17

Denna grupp har mycket erfarenhet från olika delar av sektionen och med en klok ledare
och viljestarka samt insiktsfulla medlemmar tror vi att gruppen kan föra sektionen till
nya höjder. Vi tror att de kommer fortsätta representera sektionen på ett föredömligt
sätt mot kåren och högskolan, samtidigt som de har IT-teknologens välmående i fokus.

Ordförande – Matilda ‘Horppan’ Horppu

Matilda är en person med fötterna på jorden och som av många upplevs som väldigt
förnuftig. Vi anser att hon kommer göra ett utmärkt jobb med att ansvara för sektionens
fortsatta utveckling.

Kassör - Johan ‘Ndushi’ Lindskogen

Johan har en förmåga att få saker gjorda och inspirerar folk att göra detsamma. Han
medför en stabilitet och kommer med bra inlägg i debatter, vilket gör att vi ser honom
som en naturlig medlem i styrIT 16/17. Han har visat intresse för kassörsrollen och vi
anser att han hade klarat den med bravur.

Vice ordförande - André ‘Tejp’ Samuelsson

Med sitt tidigare engagemang inom sektionen och sin förmåga att vara lugn och sansad
tror vi att André skulle göra ett utmärkt jobb som vice ordförande i styrIT 16/17.

Sekreterare - Erik ‘neon’ Norlander

Erik tillför mycket till gruppen och med ett intresse för sekreterarens uppgifter samt en
förmåga att se saker från olika vinklar anser vi att han är perfekt för rollen och ett bra
tillskott till styrIT 16/17.

SAMO - Björn ‘Urza’ Hedström

Björn är en förtoendeingivande kille som har visat ett stort intresse för både styrITs
generella verksamhet och de uppgifter som är specifika för en SAMO. Vi tror att hans
driv och kunskaper om hur sektionen ser ut idag gör honom till en väsentlig del av styrIT
16/17.

Alumni- och masteransvarig - Joel ‘oed’ Torstensson

Joel har en stark vilja och står för det han tycker. Han brukar vara den i gruppen som
tänker på de små detaljerna som ofta kan missas, och vi tror att han kan utveckla arbetet
mot masterprogrammen.
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Ledamot - Vakant
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frITid 16/17

Vi har valt att nominera ett frITid med mycket energi och mycket idéer. Vi tror att de
kommer kunna genomföra extraordinära arrangemang såsom stroboskophäfvspökboll.

Ordförande - Gustav ‘Gurrabz’ Bergström

Med ett stort intresse för hela frITids verksamhet och ett stort förtroende hos resterande
nominerade anser vi att Gustav hade blivit en bra ordförande som hade lett frITid framåt
med en säker hand.

Kassör - Pedram ‘Admin’ Shirmohammad

Pedram bidrar med en stabilitet till gruppen vilket tillsammans med ett intresse och en
vilja att lära sig om kassörsarbetet gör honom till en utmärkt kassör.

Ledamot - Maija ‘Hippo’ Happonen

Maija har visat ett stort intresse för allt som har med sport att göra och vi tror att hon
skulle vara ett fartfyllt och energirikt tillskott till ett engagerat frITid.

Ledamot - Albin ‘L’Oreal’ Bååw

Albin har ett genuint intresse för frITids verksamhet och har idéer på hur man kan
vidareutveckla den. Vi anser att Albin passar bra in i gruppen och att han skulle bidra
med engagemang till frITid 16/17.

Ledamot - Samuel ‘Sawmill’ Håkansson

Samuel har varit en frekvent besökare av frITids arrangemang under året. Han är även
omtyckt i gruppen och vi anser att han, tillsammans med resten av det nominerade
frITid, hade genomfört verksamhetsåret med goda resultat.

Ledamot - Vakant
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snIT 16/17

Detta är en grupp som både består av personer som gått länge på IT-programmet och
personer som är lite nyare. Detta gör att vi anser att gruppen har en god blandning av
erfarenhet och nytänk och vi tror att utbildningen på IT kommer bli bättre än någonsin
med dessa personer vid rodret.

Ordförande - Johan ‘Horv’ Andersson

Vi tror att Johan med sina stora erfarenheter inom tidigare kommittéer kommer göra ett
utmärkt jobb att leda årets snIT till stordåd. Johan har även visat att han har många
idéer på hur utbildningskvalitén på IT-programmet kan förbättras, vilket vi anser att
han kan genomföra med resterande nominerade.

Vice ordförande - Sabrina ‘Sabbe’ Samuelsson

Sabrina har visat ett intresse och engagemang för utbildningsfrågor och har erfarenhet
inom området. Hon har idéer på vad som kan göras för att förbättra snITs verksamhet
och vi tror att hon kommer tillföra mycket som vice ordförande i snIT 16/17.

Sekreterare - Fredrik ‘Tandlös’ Bengtsson

Fredrik har suttit som klassrepresentant och har därifrån fått upp ögonen för snIT och
dess verksamhet. Vi anser att han tar med sig sina erfarenheter in i snIT 16/17 och
kommer bidra till att utbildningen på IT-programmet förbättras.

Alumni- och masteransvarig - Christopher ‘Ciff’ Åkersten

Med sitt stora driv och sin vilja att vidareutveckla snIT ser vi Christopher som ett
självklart val till årets snIT. Vi tror att posten Alumni- och masteransvarig kommer
passa honom väl.

Ledamot - Jenny ‘Dreamium’ Orell

Med sina tidigare erfarenheter inom klassrepresentation och ett intresse för att förbättra
kursupplägget på IT tror vi att Jenny kommer kunna bringa färska idéer om hur detta
kan uppnås.
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FanbärerIT 16/17

Även detta år kommer IT-sektionens fana stolt bäras upp av finklädda teknologer. Detta
år är det en grupp med smak av finkultur, spår av driv och en hint goda idéer som
kommer bära denna fana. FanbärerIT 16/17 förväntas bli en av de bättre årgångarna
och kommer avnjutas bäst iklädd högtidsklädsel.

Ordförande - Jesper ‘Jax’ Jaxing

Vi tycker att Jesper med sitt stora intresse för FanbärerITs verksamhet och sitt stora
intresse för att köpa en stor frack skulle passa utmärkt i denna kommitté. Under sitt
P.R.I.T.-år visade han upp god ledarskapsförmåga vilket har bidragit till att vi valt att
nominera honom till ordförande.

Ledamot - Josefin ‘Yuna’ Ulfenborg

Med en högtidsklänning i sin ägo och ett sug efter mer finkultur på sektionen tror
vi att Josefin är ett bra tillskott till FanbärerIT. Hon är dessutom omtyckt av övriga
nominerade och kompletterar de övriga nominerade på ett exemplariskt sätt.

Ledamot - Mikael ‘@’ Lönn

Med ett stort intresse för finkultur och provsmakning ser vi Mikael som en självkar del
i FanbärerIT 16/17. Han bär dessutom upp en frack på ett exemplarisk sett, som han
dessutom äger.


