Protokoll
sektionsmöte
2003-05-07, 18:00, sal HA4
Närvarande
C:a 15 IT-teknologer; styrIT
1§ Mötets öppnande
Theo Hultberg, sektionens sekreterare, förklarade mötet öppnat
2§ Val av mötesordförande
Theo Hultberg valdes till mötesordförande
3§ Val av mötessekreterare
Jenny Samuelsson valdes till mötessekreterare
4§ Val av justerare tillika rösträknare
Johan Magnusson och Elin Andersson valdes till justerare tillika rösträknare
5§ Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigt utlyst
6§ Fastställande av mötesordning
Dagordningen godtogs i sin helhet
7§ Adjungeringar
Inga adjungeringar
8§ Meddelanden
Inga meddelanden
9§ Verksamhetsrapporter från sektionsföreningar
sexIT: pubrunda i nyrenoverade lokalerna, har haft mellanstadiedisco och
pudelrocksittning. Inga planer inför nollningen ännu
nollKIT: planering igång
SNIT: var inte på plats
frITid: inget nytt under solen
DIGIT: söker fler medlemmar, ligger lågt tills efter tentaveckan
svettIT: har inte bastat så mycket
styrIT: möten i hubben som vanligt, har haft aspning med middag, bjudit på våfflor
& kladdkaka samt genomfört speleftermiddag
10§ Personval
sexIT, fyllnadsval (valberedningens förslag):
Natalia Matulewicz
Inga andra förslag lades, förslaget fastställdes

styrIT (valberedningens förslag):
Johan Ehrengren (ordförande)
Elin Andersson (vice ordförande)
Emma Svensson (kassör)
Gustav Munkby (sekreterare)
Vahdat Zehtab (ledamot)
Alexander Aptekman (ledamot)
Inga andra förslag lades, förslaget fastställdes
SNIT (valberedningens förslag):
Ola Sundin (ordförande)
Sten Larsson
Inga andra förslag lades, förslaget fastställdes
11§ Propositioner
Sektionens kassör, Johan Ehrengren, presenterade en preliminär budget för nästa
läsår, vilken antogs i sin helhet.
12§ Motioner
Mötet bordlade motion angående bildandet av intresseföreningen laggIT.
Mötet beslutade att ”reglementets §5.1 ändras till att innehålla intresseföreningen
proosIT och att det läggs till en paragraf efter reglementets §5.4 med lydelsen
’proosIT har till uppgift at höja intresset för vin bland sina medlemmar och bland
övriga sektionsmedlemmar.’”
Mötet beslutade att ”reglementets §5.1 ändras till att innehålla intresseföreningen
exIT och att det läggs till en paragraf efter reglementets §5.4 med lydelsen ’exIT har
till uppgift att ordnar roliga aktiviteter för tidigare sektionsaktiva. exIT har också till
uppgift att ordna roliga aktiviteter för övriga sektionsmedlemmar då det finns tid och
möjlighet.’”
12§ Övriga frågor
Jonas Sandberg informerar om att både pengar och planer finns för fortsatt
ombyggnad av sektionslokalen, Hubben. Vad som saknas är engagemang.
Vahdat informerar om IT-baugetten på Wails. Just nu ligger arbetet nere, på grund
av intressebrist.
Bokning av Hubben: Hubben får inte lånas ut, eller tas betalt för. Vill någon inom IT
låna den får det dock ske. Däremot kan man inte utestänga övriga IT-teknologer
under samma period. ”Bokningen” sker genom Johanna Oxstrand, som även
informerar om att bokningslistor skall dyka upp för att informera när Hubben är
bokad.
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