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Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers Tekniska Högskola 

Protokoll
Sektionsmöte

2003-11-26
17:15 , HC1 
Närvarande: 
styrIT 
C:a 40 IT-teknologer 

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
Johanna Oxstrand och Oskar Wingård valdes till justerare tillika
rösträknare

5§ Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigt utlyst

6§ Fastställande av mötesordning
Johan föreslog följande förändringar:

Personval till armIT efter motioner förutsatt att
armIT-motionen går igenom.

Den förändrade dagordningen godtogs i sin helhet

7§ Adjungeringar

8§ / 9§ Meddelanden / Verksamhetsrapporter från
sektionsföreningar och intresseföreningar

Styrit meddelar att de arbetar med att revidera stadgan eftersom det
efter viss erfarenhet har visat sig att stadgan i vissa avseenden kan
förbättras och bättre överrensstämma med nuvarande arbetssätt. 
Dessutom har man börjat visst policyarbete för att försöka fastställa
vilket ansvar en sektionsaktiv har och hur man skall behandla ifall
någon missköter sitt ansvar. 
Arbete har påbörjats för att få till nya fräscha sektionslokaler i
EDIT-huset. 
Styrit uppmanar folk att inte skräpa ner i undervisningslokaler och i
sektionslokalen. Styrit ber dessutom om hjälp från medlemmarna
för att skälla på dem som skräpar ner. 
Skåp har diskuterats med programledningen. Detta skulle gälla
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skåp där man kan lägga sina böcker i över lunchen eller liknande.
E&D är också intresserade av någonting liknande. 
På lördag kommer det att vara städning i hubben, det vore trevligt
om så många som möjligt kan komma. 
Kåren meddelar, genom mötesordförande, att det inte blir något kort
från Mecenat, då kåren fått nog av Mecenats kortstrul. Vid
tentamina gäller stämplat kårkvitto. Studentkortet rekommenderas
för rabatter. Det arbetas på nya kort inför våren, dock inte från
Mecenat. 
Kåren meddelar också att Cremona äntligen har flyttat till kårhuset. 
Nollkit meddelar att det inte händer så mycket. Det senaste är att
man har haft aspningshelg tillsammans med sexit i bastustugan. 
Sexit meddelar att man haft mexikosittning, och att det såldes
mycket dricka. 
Framöver skall sexit ha Club Startdust, vilket kommer att kost 50 kr i
inträde. Det kommer förhoppningsvis mycket folk, eftersom det är
mer likt vanlig klubb på stan än en gasque. Det är dessutom öppet
för icke-chalmerister. 
Sexit meddelar att man fortfarande gärna tar emot fler aspar. 
Fritid meddelar att de har spelat Chalmersmästerskapen i
innebandy och att det gick sådär. Har även spelat Beachvolleyboll
och det gick också sådär. 
Snit meddelar att första utvärderingsracet nu är avklarat, och att det
har gett en del insikter kring saker som definitivt kan förbättras. 
För tillfället är det problem med att få ut pengar för avklarad
utvärdering, men man jobbar tillsammans med programledningen
för att reda upp situationen. 
Snit arbetar också med att försöka förbättra ingenjörskompetensen,
eftersom de flesta inte alls tycker att kursen motsvarar deras
förväntningar och förhoppningar. 
Snit jobbar dessutom på att instifta IT:s pedagogiska pris. Detta
skulle vara ett pris som går till någon som det senaste året gjort
något bra för utbildningens kvalitet på IT-programmet. 
Svettit fortsätter att bada bastu på torsdagar i kårhuset. 
Digit påpekar att man har fått positiv kritik för hemsidan, vilket de
tycker är mycket trevligt som omväxling till all kritik på olika saker.
Detta är mycket uppskattat.

10§ Personval

Sektionsföreningen prIT. Valberedningen presenterade sitt förslag;
Therese Berge (Ordförande), Ida Gustavsson (Kassör), Hedvig
Kamp (Ölchef), Tobias Kask, Christoffer Tholén och Christian
Rutholm. 
Inga fler kandidater framkom på mötet. 
Kandidaterna svarade på diverse frågor om vad de tänker sig att få
ut av och uträtta under sitt verksamhetsår. 
Förslaget antogs i sin helhet och ansågs omedelbart justerat.

Fyllnadsval till valberedningen. 
På mötet visade sig Andreas Eliasson och Henrik Jernvad vara
intresserade. 
Mötet valde in dessa i valberedningen. 
Besultet ansågs omedelbart justerat.

Fyllnadsval till styrelsen. 
Eftersom föreslagen person från föregående möte, Jimmy
Andersson, inte var intresserad, har Styrit arbetat fram ett nytt
förslag. 
Styrit framlade förslag på fyllnadsval av ledamot till styrelse i form
av Einar Pehrsson. 
Einar Pehrsson presenterade sig och besvarade medlemmarnas
frågor. 
Förslaget antogs av mötet och ansågs omedelbart justerat.

11§ Propositioner

Johan Ehrengren presenterade propositionen om ändring av
sektionens bugdet för att ta med prIT. 
De föreslagna innebär en ny kostnadspost 5000kr prIT, samt en ny
intänktspost 5000 kr prIT. 
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Sektionens resultat påverkas alltså inte. 
Propositionen antogs av mötet och ansågs omedelbart justerad.

Proposition angående att införa en sektionsförening som kommer
att vara sektionens arbetsmarknadsgrupp med huvudsakligt syfte
att hantera kontakten med arbetsmarknaden presenterades av
Alexander Aptekman mfl. 
Ett ändringsförslag framlades om namnbyte till jobbIT. 
Motiveringen till det nya namnet var att det lät mycket roligare. 
Presentatörerna argumenterade emot och menade att det
föreslagna namnet inte var så seriöst, och otrevligt att presentera
för företag. 
Ändringsförslaget fick avslag. 
Propositionen däremot antogs och ansågs omedelbart justerad.

Propositionen angående att konvertera frITid till en sektionsförening
presenterades av Elin Andersson. 
Propositionen ifrågasattes i vilket syfte det inte räckte med att vara
intresseförening. Detta motiverades med att det blir mycket enklare
ekonomiskt då inte styrelsen behöver inblandas varje gång ett inköp
skall göras. 
Dessutom argumenterades för att det är bra att framhäva friskvård
på it som ett alternativ till de föreningar som arbetar med att ordna
festverksamhet. 
Propositionen antogs efter viss diskussion och ansågs omedelbart
justerad.

12§ Personal, armIT

Valberedningen presenterade förslaget Alexander Aptekman
(Ordförande), Sofia Nilsson (Kassör), Malin Johansson, Jimmy
Andersson, Johan Gustavsson. 
Inga fler kandidater framkom på mötet. 
Förslaget antogs i sin helhet och ansågs omedelbart justerat.

13§ Övriga frågor

Val till frITid. FrITid själva presenterade förslaget Michael
Rubenstein (Ordförande), Christian Falk (Kassör), Per Hjalmarsson,
Elin Andersson, John Hallberg. 
Förslaget antogs i sin helhet och ansågs omedelbart justerat.

Varför justeras alla beslut omedelbart? 
Mötesordförande meddelade att detta beror på slö sekreterare.

Johan Ehrengren

Gustav Munkby

Johanna Oxstrand

Oskar Wingård

Teknologsektionen Informationsteknik 
Teknologgården 2 
412 58 Göteborg 

styrit@itstud.chalmers.se



Proposition avseende förändring av sektionens budget. 
 
StyrIT:s förslag är att avsätta 5000 kronor till PRIT:s förfogande som de sedan skall 
återlämna vid verksamhetsårets slut. 
 
Detta innebär följande förändringar i budgeten: 
 
Intäkter sektionen: 
5000:- 
 
Kostnader sektionen: 
5000:- 
 
Det kommer inte att bli några förändringar avseende sektionens resultat. 



Förslag till motion! 
 
armIT är ett förslag till ARbetsMarknadsgruppen för IT-sektionen. 
armIT:s 3 förtroendeposter utgörs av ordförande, kassör och  sekreterare. Övriga medlemmars 
uppgifter kommer att vara projektbetonade. Projekten fördelas på medlemmarna under 
förtroendetiden.   
  
Medlemmarna tjänstgör under ett år, med byte vid årsskiftet. 
Sökande till gruppen skall genomgå en aspning under hösten anordnad av befintliga 
medlemmar. De blir sedan valda av IT-teknologsektionens medlemmar efter 
nomineringar från valberedningen. 
 
Det åligger armIT att 
…anordna företagskvällar och lunchmöten. 
…anordna en arbetsmarknadsdag/år 
…skaffa fadderföretag till IT-programmet. 
…förmedla information rörande arbetsmarknadsfrågor till studenter. 
…ta fram informationsmaterial om IT-programmet. 
…anordna andra evenemang som främjar relationer mellan näringslivet och IT-programmet. 
 
Om armIT går med vinst, går överskottet tillbaka till sektionen.    
 
Det åligger armIT:s Ordförande att 
…tillse att ovanstående uppgifter utförs. 
…leda gruppens arbete. 
…fungera som kontaktlänk mellan armIT och övriga 
    föreningar/kommittéer samt se till att armIT har en företrädare i StyrIT. 
 
Det åligger armIT:s Kassör att. 
…kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande armIT:s 
    ekonomi i samråd med StyrIT:s kassör. 
 
Det åligger armIT:s sekreterare att 
…föra protokoll vid föreningens möten. 
 
Det åligger armIT:s medlemmar att 
…deltaga aktivt i föreningens aktiviteter.  
…ha hand om eller deltaga i projekt.  
 



Intresseföreningen frITid har sedan den bildades, strax efter att de första IT-studenterna 
precis anlänt till Chalmers, fungerat som IT-sektionens idrotts- och fritidsförening och vi 
tycker nu att det är dags att omvandlas till en sektionsförening. Fördelen med att vara en 
sektionsförening är att vi får en större tyngd som förening vilket kommer att underlätta 
vårt arbete. Dessutom kommer ekonomin att kunna skötas lättare då vi redan, rent 
ekonomiskt sett, är så starkt sammanfogad med sektionen. 
Fler anledningar: 
 

- Det behövs en sektionsförening (som till skillnad från de andra) bygger upp 
kroppen istället för att bryta ner den! 

- frITid är en viktig del av sektionen då den aktiverar en stor del av dess 
medlemmar. 

 

 

§1 frITid består av ordförande, kassör, samt 2-4 övriga ledamöter. 
 
§2 Nya medlemmar väljs in vid behov. Befintliga medlemmar ger förslag på nya     
  medlemmar. Dessa väljs sedan in av sektionen på nästa sektionsmöte.  
 
§3 Det åligger frITid att: 
 ordna trevliga fritidsaktiviteter för IT-sektionens medlemmar. 

fungera som en idrottsförening som tillfredsställer IT-teknologens idrottsliga 
behov.  
ta ut lag till Chalmersmästerskap i olika idrotter. 

 
§4 Det åligger frITids ordförande att: 
 leda frITids verksamhet. 

tillse att föreningen följer sina åliggande. 
fungera som kontaktlänk mellan frITid och övriga föreningar/kommittéer samt se 
till att frITid har en företrädare i StyrIT och idrottsforum. 

  
§5 Det åligger frITids Kassör att 
 ansvara för frITids ekonomi. 
 kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande frITids ekonomi. 

 
 
§6 Det åligger frITids övriga medlemmar att 

Ansvara för sina respektive ansvarsområden inom frITid. 
 

 


