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Kim Andersson, UO kårstyrelsen
Anders Ingvarsson, VSO kårstyrelsen

1§ Mötets öppnande
2§ Val av mötesordförande
Johan Ehrengren valdes till mötets ordförande

3§ Val av mötessekreterare
Gustav Munkby valdes till mötessekreterare

4§ Val av justerare tillika rösträknanre
Ola Sundin och Daniel Olofsson valdes till justerare tillika
rösträknare

5§ Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigt utlyst

6§ Fastställande av mötesordning
Johan föreslog följande förändringar:
Mellan §11 och §12 införs en ny punkt "Budget".
§13b stryks
Införande av två nya punkter under §14 "beatIt" och "rolIt".
Den förändrade dagordningen godtogs i sin helhet

7§ Adjungeringar
Mötet beslutade att adjungera Linda Vidén, Erik Eliasson, Anders
Ingvarsson och Kim Andersson

8§ / 9§ Meddelanden / Verksamhetsrapporter från
sektionsföreningar och intresseföreningar
Karin meddelade att nollkit har varit upptagna med nollning.
Johanna meddelade för sexits räkning att man haft ett antal
arrangemang under nollningen. Arrangemangen har gått bra
organisatoriskt, men deltagandet har varit lågt. Ola meddelade att
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det går förhållandevis bra för studienämnden och att man har
skaffat fram kursutvärderare till samtliga nuvarande kurser. Elin
meddelade för fritid att man har haft ett flertal arrangemang.
Johanna meddelade för svettits räkning att det fortfarande är bastu i
kårhusbastun på torsdagar. Kim och Anders från kårstyrelsen
presenterade sig själva och kåren. De gick igenom kårens vision,
organisation. De påpekar att kårens arbete går att påverka. De
fortsätter att berätta om kårledningens organisation och om
kårhuset. Mecenat hävdar att mecenatkorten är på tryck. Det skall
dock komma ett nytt medlemskort, eftersom mecenatkortet inte
skall gälla som medlemskort. Johan meddelade att styrit saknar en
representant i SU på kåren och att man fortfarande har möten
mellan 17 och 19 i hubben på måndagar.

10§ Ansvarsfrihet för styrIT, sexIT och nollKIT
Daniel presenterade revisionsberättelse för gamla sexIT. Ungefär
4000 plus. Johan presenterade revisionsberättelse för gamla
nollKIT. Johan presenterade revisionsberättelse för sektionen
föregående år. Ungefär 2300 plus.
Revisorerna Ehsan och Klas meddelar att de kontrollerat ekonomin
för sexIT,nollKIT och styrIT och tycker att det ser väldigt bra ut, och
vill därför att mötet beviljar respektive medlemmar ansvarsfrihet för
det gågna räkenskapsåret.
Beslut andgående sexITs ansvarsfrihet godtogs. Beslut andgående
nollITs ansvarsfrihet godtogs. Beslut andgående styrITs
ansvarsfrihet godtogs.
Besluten ansågs omedelbart justerade.

11§ Budget
Johan presenterar budgetförslag. Påpekade att föregående års
överskott fonderas för att ha i reserv. Påpekade också att budgeten
förmodligen kommer att behöva revideras i samband med
införandet av nya sektionsföreningar, vilket det har varit en del tal
om.
Budgetförslaget antogs i sin helhet.

11§ Personval
Styrit lägger fram ett förslag på fyllnadsval till styrelsen eftersom en
tidigare styrIT-medlem inte längre aktivt studerar på sektionen.
Jimmy Andersson föreslås. Eftersom Jimmy inte var närvande
accepterades han av mötet och antas utifall han själv accepterar
detta.
Förslaget godtogs i sin helhet.

12§ Propositioner
Johan presenterade en proposition som föreslår en ändring av
definitionen av sektionens officiella anslagstavla. Ändringen består i
att webbplatsen inte krävs om det inte är möjligt.
Beslutet godtogs i sin helhet.
Elin presenterade en proposition, där avsikten är att klargöra att det
är okej för alla sektionsmedlemmar att bära sektionsoverall.
Huvudargumentet mot var att enbart sektionsaktiva borde har
overaller så att de utmärker sig och syns, så att nya teknologer vet
vem de kan fråga.
Huvudargumentet för var att sektionen vill signalera att
sektionsföreningar inte är mer värd än övriga medlemmar.
Votering begärdes.
35 för beslutet och 19 mot
Propositionen godtogs i sin helhet.

13§ Motioner
Motionen om bildandet av intresseföreningen laggIT presenterades
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av Mikael Eriksson och röstades igenom.
Motionen om bildandet av sektionsföreningen prIT presenterades
av Hedvig Kamp och Therese Berge.
Huvudargumenten för var:
Avlastning för befintliga föreningar
Behöver visa upp oss inom Chalmers så att andra sektioner
får upp ögonen för oss
Huvudargumenten mot var:
Varför sektionsförening, blir det inte enklare budgetmässigt
som intresseförening
Behöver ett rustmäster betydligt mer
Oklart fokus för pr-föreningar i allmänhet
Motionen ändrades för att val av medlemmar inte skall gå genom
pr-förening.
Votering begärdes.
45 för besultet och 5 mot.
Motionen antogs med ovanstående förändring
Motionen om bildandet av intresseföreningen beatIT presenterades
av Anders Fredriksson och röstades igenom.
Motionen om bildandet av intresseföreningen rolIT presenterades
av Niklas Berg och röstades igenom.

14§ Övriga frågor
Val till valberedningen. Björn Östlund och Mikael Brandin valdes in
till valberedningen. Övriga poster tillsätts av styrit

Johan Ehrengren

Gustav Munkby

Ola Sundin

Daniel Olofsson

Teknologsektionen Informationsteknik
Teknologgården 2
412 58 Göteborg
styrit@itstud.chalmers.se
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