
Protokoll
sektionsmöte

2002-12-04, 18:00, sal HA4

Närvarande
C:a 20 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
Fredrik Ludvigsson valdes till mötessekreterare

4§ Val av justerare tillika rösträknare
Theo Hultberg och Daniel Olofsson 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 terminen

8§ Meddelanden
- Styrit har möten måndagar 17:00-19:00 i Hubben då de spånar lite allmänt. 
Vem som helst får komma.
- Gustav har börjat med ett veckobrev. Detta ligger på hemsidan, 
www.itstud.chalmers.se/groups/styrit

9§ Verksamhetsrapporter från sektionsföreningar
sexIT: har ordnat en pub och genomfört aspning och sexmästerikalas. sexit02 

har de gamla som ny mailadress
nollKIT: har fixat aspning, tackkalas samt fixat mailalias (nollkit02) före sexIT.
SNIT: var inte på plats, Jonas som är halvklar kom inte.
frITid: har spelat innebandy med måttlig framgång, det är på gång ett 

handbollsmästerskap och det var kul i Sälen
DIGIT: har inte gjort något sedan sist. De vill dock gärna ha hjälp med php-

programmering.
svettIT: Bastu på torsdagar i kårhuset.



10§ Personval
NollkIT (valberedningens förslag):

Karin Andersson (ordf)
Andreas Eliasson (kassör)

Fredrik Mökllerstrand (övrig medlem)
Therese Berge (övrig medlem)
Per Rehnberg (övrig medlem)
Stefan Janson (övrig medlem)
Hedvig Kamp (övrig medlem)

Inga andra förslag lades, förslaget fastställdes

SexIT (valberedningens förslag):
Johanna Oxstrand (sexmästare)
Christopher Tholén (kassör)

Nicklas Shamlo (övrig medlem)
Jonas Enlund (övrig medlem)
Hjalmar Arnell (övrig medlem)
Johan Magnusson (övrig medlem)

Inga andra förslag lades, förslaget fastställdes

SNIT har inga intresserade på detta möte, det sägs dock finnas en intresserad.

11§ Propositioner
StyrIT föreslår att sektionsavgiften för läsåret 2003/2004 fastställs till 50 kr per 
termin, detta fastställdes.

12§ Motioner
Inga

12§ Övriga frågor
- Datorsalen ser inte så bra ut. Gustav uppmanar alla att städa efter sig, samt att 
uppmana andra att göra detsamma.
- Daniel anser att det kan vara lämpligt att om SNIT-arbete avlönas.
- Daniel presenterar en strecklista, Björn, Folke och Jonas är vinnare.
- Axel påpekar att nu för det jävlar i mig hända något hända med lokalerna.
- Städlistorna borde dras igång igen, förslagsvis kombinerat med ny städutrustning.
- Det behövs brytpunkt för ekonomin, SexIT bryter 20:53 22/2 2003, NollKIT bryter 
23:59:59 18/2 2003.
- Gustav undrar hur sektionsmöten skall annonseras, mail verkar vara 
huvudalternativet. Det kan vara läge att sponsra mat för de som kommer på 
teknologsektionsmötena.

Gustav Mukby        Fredrik Ludvigsson        Theo Hultberg        Daniel Olofsson


