Protokoll
sektionsmöte
2002-11-13, 17:00, sal HA4
Närvarande
C:a 40 IT-teknologer; Erik Eliasson, utbildningssekreterare; styrIT
1§ Mötets öppnande
Gustav Munkby, sektionens ordförande, förklarade mötet öppnat
2§ Val av mötesordförande
Gustav Munkby valdes till mötesordförande
3§ Val av mötessekreterare
Theo Hultberg valdes till mötessekreterare
4§ Val av justerare tillika rösträknare
Fredrik Ludvigsson och Michael Rubenstein valdes till justerare tillika rösträknare
5§ Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigt utlyst
6§ Fastställande av mötesordning
Dagordningen godtogs i sin helhet
7§ Adjungeringar
Erik Eliasson adjungerades för resten av året
8§ Meddelanden
Theo förklarade vad kulturprojektet är förnågot:
Programledningen tog initiativet och startade det för snart ett år sedan med ett möte
på Gibraltar Herrgård. Detta följdes upp av ett möte i Chalmers Sportstuga en
månad senare. Det beslutades att Kulturprojektet skulle ta upp fyra områden:
rekrytering, pedagogik, näringslivskontakt och studiesociala frågor. Några saker
man tidigt kom fram till var att rekryteringen skulle vara bred och försöka intressera
många tjejer, att en arbetsmarknadsgrupp borde bildas och samarbeta med datas
dito. Den studiesociala gruppen började också arbeta med sektionens blivande
lokaler. Under hösten ordnades nya möten, och det bestämdes att man skulle
arbeta fram en vision och mål. Presentation av detta kommer nästa sektionsmöte.
Tanken är också att Kulturprojektet skall starta om i början av nästa år, med nya
medlemmar och nya tankar.
9§ Verksamhetsrapporter från sektionsföreningar
sexIT: Pubrundan gick bra, man har också börjat med aspningen. Ordnar
matpubar varje torsdag i Huben.
nollKIT: Det jobbas på att starta aspningen.
SNIT: Söker nya medlemmar eftersom flera har tänkt sluta.
frITid: Volleyboll och innebandy på fredagar. Skall anordna en skidresa till våren.

Det har inte hänt så mycket, mest på grund av driftavdelningen. Söker nya
medlemmar. Har publicerat nyttiga tips på sektionens hemsida.
svettIT: Bastu på torsdagar i kårhuset.
DIGIT:

10§ Personval
Inga
11§ Propositioner
Mötet beslutade att ”stadgans §7:3 tas bort och paragrafordningen justeras
därefter” och ansåg beslutet omedelbart justerat.
Val av sektionslogotyp: Gustav presenterade de inkomna förslagen och den
valprocedur som skulle följas: först en omgång då alla förslag som inte fann mer än
30% bifall ströks och sedan en omgång då resterande förslag ställdes mot
varandra i tur och ordning. Theo förklarade att det som skulle väljas var en idé och
inte en defenitiv utformning och att det förslag som utsågs skulle justeras så att det
gick att använda i alla samanhang där det var meningen. Som sektionens logotyp
kommer den att användas i officiell kommunikation utåt, exempelvis till företag,
kåren, programledning och liknande. Alla inkomna förslag finnes som bilaga till
detta protokoll.
De förslag som gick vidare till andra omgången var: 1, 2, 3, 9 och 15.
Resultatet i andra omgången blev följande: förslag 9 ställdes mot 15 och gick
vidare; förslag 9 ställdes mot 3 och gick vidare; förslag 2 ställdes mot 1 och gick
vidare; förslag 2 ställdes mot 2 och gick vidare. Förslag 2 ställdes mot avslag men
vann bifall.
Mötet beslutade att förslag 2 skall vara utgångspunkt till sektionens logotyp.
Förslaget ansågs omedelbart justerat.
12§ Motioner
Mötet beslutade att ”stadgans §4:4:3 ändras till ’det åligger sektionsmötet att på
andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till sektionsstyrelsen och studienämnd.
Det åligger sektionsmötet att fastställa preliminär budget för sektionen.’ och att det
införes en ny paragraf i stadgan efter §4:4:3 som lyder ’Det åliggger sektionsmötet
att vid det första eller andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till alla
sektionsföreningar.’ Mötet såg beslutet omedelbart justerat.

Gustav Munkby

Theo Hultberg

Fredrik Ludvigsson

Michael Rubenstein

