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Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers Tekniska Högskola 

Protokoll
Sektionsmöte

2004-02-18
17:15 , HC1 
Närvarande: 
styrIT 
C:a 50 IT-teknologer 
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
Fredrik Ludvigsson och Emma Svensson valdes till justerare tillika
rösträknare

5§ Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigt utlyst

6§ Fastställande av mötesordning
Den föreslagna dagordningen godtogs i sin helhet

7§ Adjungeringar
Mötet beslutade att adjungera Anders Ingvarsson

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

Styrit meddelar att de arbetar vidare med att revidera stadgan och
anser sig nu klara med själva stadgan, men tänker revidera
reglementet tills nästa sektionsmöte. 
I det nya förslaget till stadga föreslås att strukturen på styrit ändras,
så att man har ett styre med ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare, studienämndsordförande, festansvarig och tre
ledamöter. Sektionsföreningsordförande skulle då inte längre ingå i
styret. Detta pga det växande antalet sektionsföreningar. 
Styrit har också diskuterat vilken inverkan Bologna-processen har
på programmet. Nästa års it-studenter kommer att läsa enligt
Bologna-modellen, där man läser en femårig utbildning, uppdelad
på en treårig bas och en fördjupning på två år. 
Styrit har bestämt att man skall börja dela ut it-programmets
pedagogiska pris. Ett pris som tilldelas någon person som gjort
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något för att förhöja den pedagogiska kvalitén på programmet.
Något som diskuterats som skulle skilja it-programmets
pedagogiska pris från motsvarande på E och D är att vi tänker oss
arrangera en fin middag då prisutdelningen sker. 
Vi har också diskuterat både våra befintliga lokaler och våra
kommande. Vad gäller de befintliga lokalerna, så har vi som de
flesta förmodligen märkt haft stora problem med råttor, men tack
vare Anticimex och Jonas, har problemet mildrats något. 
Det är viktigt att städning av hubben görs ordentligt, dels av
städgrupperna under veckodagarna och även av de som arrangerar
något i lokalen. Har något arrangerats, skall det vara städat i tid till
lunch efterföljande dag. 
Vi har även diskuterat möjligheten att placera ut skåp i EDIT-huset,
men programledningen verkar inte så intresserade.
Programledningen tycker att det bästa alternativet vore ifall skåpen
kunde placeras i de blivande sektionslokalerna. 
Styrit kommer också att inleda aspning för alla som är intresserade. 
Kåren lät meddela att medlemskorten har kommit ut. Det fungerar
på tentor och ger lokala rabatter på Chalmers-områdeet, men gäller
inte som rabattkort i övrigt. För den som söker rabattkort
rekommenderas SFS Studentkortet. 
Det kommer att dyka upp en trikomat i kårhuset, där man skall
kunna hämta ut diverse biljetter osv. 
Kåren fyller 100 är, och det kommer att vara mycket festligheter i
samband med detta. 
Fullmäktige har tidigare beslutat att man skall kunna få punsch till
ärtsoppan i kårrestaurangen. Detta har nu blivit möjligt. 
Snit har varit upptagna med pedagogiska priset, vilket det kommer
mer om senare. Snit har också uppmärksammat lite saker som kan
förbättras med utvärderingssystemet, som de tar itu med. 
Armit har haft middag med övriga arbetsmarknadsgrupper på
Chalmers. De har också fixat så att Microsoft kommer hit i nästa
vecka. 
Fritid håller på och fixar fram ett matchställ, som kan användas vid
olika turneringar och liknande för att visa upp it-programmet
ordentligt. Fritid tänker även inleda aspning, så att intresserade kan
fångas upp till nästa år. 
Nollkit skall ha överlämning senare idag, efter att nya nollkit valts. 
Prit har haft ett antal arrangemang, men är besvikna över antalet
besökare från it-programmet har varit så lågt. Prit önskar därför att
folk hör av sig till dem, med idéer om vad de vill att prit skall
arrangera för arrangemang för att det skall bli bra kalas, som
många kommer på. 
Sexit skall ordna omsits för alla nuvarande och tidigare
sexmästerister på it-programmet, senare ikväll efter sektionsmötet. 
Sexit meddelar också att det kommer att vara gasque i läsvecka 6.

10§ Tillsättning av Informationstekniks pedagogiska
pris

Studienämnden har tagit emot nomineringar till det pedagogiska
priset. 
Se ovanstående meddelandepunkt för mer information

De nominerade är:

Martin Adiels - matamatikhandledare
Wolfgang Ahrendt - examinator i andra
programmeringskursen
Rolf Snedsböl - examinator i digital och datorteknik
Dag Wedelin - examinator i matematisk och datalogisk 
modellering

En sluten votering kommer att hållas. Pristagaren kommer att
presenteras vid en trevlig tillställning på slutet av våren. 
En sluten omröstning hölls, och Ola ansvarar för att rösterna blir
räknade och han blir ansvarig för att hålla reda på vinnaren till dess
att priset utdelas.

10§ Personval
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Sektionens nollningskommité nollkit. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på ordförande, Johan
Ung. Inga fler kandidater framkom. Johan svarade på lite frågor och
påpekade att han gillar att ha reda på saker. Johan fick också
uppmaningen att kläderna skall vara på under nollningen. Johan
valdes av sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på kassör, Christoffer
Noring. Inga fler kandidater framkom. Christoffer svarade på lite
frågor och påpekade att han också gillar att ha reda på saker och
att han läst en del bokföringskurser. Christoffer valdes av
sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på övriga medlemmar,
Odin Renhammar, Alfred Olsson, Olessia Larsson, Kristian Nagel
och Carl-David Granbäck. Inga fler kandidater framkom. De
föreslagna svarade på lite frågor. Valberedningens förslag antogs i
sin helhet av sektionsmötet.

Sektionens sexmästeri sexit. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på ordförande, Annika
Corell. Inga fler kandidater framkom. Annika svarade på lite frågor
och påpekade att hon tycker om att arrangera och hålla ordning på
saker. Annika valdes av sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på kassör, Sara Aman.
Inga fler kandidater framkom. Sara svarade på lite frågor och
påpekade att hon gillar att ha på ekonomin. Sara valdes av
sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på övriga medlemmar,
Anders Fredriksson, Oskar Wingård, Jennifer Österlin, Karl
Olofsson, Viktoria Axelsson. Inga fler kandidater framkom. De
föreslagna svarade på lite frågor. Valberedningens förslag antogs i
sin helhet av sektionsmötet.

11§ Propositioner

Johan Ehrengren presenterade propositionen om ändring av
sektionens stadga i enlighet med förslaget bifogat kallelsen. 
Behovet av den nya paragrafer §2:2:2 ifrågasattes. 
Styrit motiverade paragrafen med att teknologsektionen vill ha
något att vila sig mot utifall det kommer in ett klagomål, så att
ordförande kan ta itu med detta på lämpligt sätt. 
Propositionen antogs i sin helhet av sektionmötet.

De föreslagna innebär en ny kostnadspost 5000kr prIT, samt en ny
intänktspost 5000 kr prIT. 
Sektionens resultat påverkas alltså inte. 
Propositionen antogs av mötet och ansågs omedelbart justerad.

11§ Motioner

13§ Övriga frågor

Varför kallades inte fler till omröstning angående det pedagogiska
priset? 
Styrit svarade med att man vet att inte alla kommer till
sektionsmötet, men samtidigt är sektionsmötet det högsta
beslutande organet. 
Det finns planer att hålla omröstningen i viss mån via internet i
fortsättningen, men det fanns inte tillräckligt med tid för detta för att
det skulle vara möjligt att genomföra detta året.

Johan Ehrengren

Gustav Munkby
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Fredrik Ludvigsson

Emma Svensson

Teknologsektionen Informationsteknik 
Teknologgården 2 
412 58 Göteborg 

styrit@itstud.chalmers.se
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Teknologsektionen 
Informationsteknik 

Proposition
Sektionsmöte

2004-02-18

Under de två år som Teknologsektionen Informationsteknik funnits har det ofta varit aktuellt att lyfta upp stadgan
på dagordningen under sektionsmötena. Detta för att vi insett att stadgan behöver förändras så att den stämmer
överens med det sätt som sektionen fungerar på. Tanken med denna genomgång av stadgan är att vi i framtiden
inte skall behöva göra liknande förändringar alltför ofta. Styrelsen föreslår därmed att stadgan förändras enligt
följande:

Kapitel 1 Allmänt
Idag:
§1:3 Teknologsektionens verksamhetsår löper från och med 1:e juli. Ordinarie mandatperiod är 1:e juli - 30 juni.

StyrIT föreslår att detta ändras till:
§1:3 Teknologsektionens verksamhetsår löper från och med 1:a juli till 30:e juni påföljande år.

Kapitel 2 Medlemmen
Idag:
§2:2 Medlem är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens stadgar, reglemente, övriga handlingar och beslut.

StyrIT vill ändra till:
§2:2:1 Medlem är skyldig att känna till och rätta sig efter teknologsektionens stadgar, reglemente, övriga
handlingar och beslut.
§2:2:2 Medlem är skyldig att inte verka mot sektionens intresse.

Kapitel 3 Organisationen
Inga förändringar

Kapitel 4 Sektionsmötet
Idag:
§4:4:4 Det åligger sektionsmötet att på första eller andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till alla
sektionsföreningar.

StyrITs förslag till förändringar:
§4:4:4 Det åligger sektionsmötet att välja medlemmar till samtliga sektionsföreningar.

Kapitel 5 Valberedning
Idag:
Ansvar
§5:3 Valberedningen ansvarar för samtliga nomineringar till förtroendeposter på sektionen.

StyrIT föreslår följande lydelse:
§5:3 Valberedningen ansvarar för att sammanställa och presentera lämpliga kandidater till förtroendeposter på
sektionen.

Kapitel 6 Sektionsstyrelsen, styrIT
Idag:
Sammansättning
§6:2 Sektionsstyrelsen består av:
* Ordförande
* Vice ordförande
* Kassör
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* Sekreterare
* 1-2 ledamöter
* Enligt reglementet fastställda medlemmar

Ordförande och kassör i sektionsstyrelsen skall vara myndiga.

StyrIT föreslår följande lydelse:
Sammansättning
§6:2 Sektionsstyrelsen består av:
* Ordförande
* Vice ordförande
* Kassör
* Sekreterare
* Ordförande i snIT
* Festansvarig
* 3 ledamöter

Ordförande, vice ordförande och kassör i sektionsstyrelsen skall vara myndiga.

Idag:
§6:6:3 Styrelsemötet är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Ordförande eller vice
ordförande skall närvara.

styrIT föreslår följande lydelse:
§6:6:3 Styrelsemötet är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Dessutom måste
ordförande eller vice ordförande vara närvarande.

Avsättning
§6:7:1 För att avsätta sektionsstyrelsen krävs att ärendet är anslaget tre läsdagar innan sektionsmöte, samt att
minst 35 och minst 3/4 av de röstberättigade vid mötet är om beslutet ense.

styrIT vill ha som ovan, men med följande förändring av texten:
...korrekt anslaget enligt 12:2 senast tre läsdagar innan...

Kapitel 7 Studienämnden, SNIT

Idag:
§7:1:1 Studienämnden består av ordförande, kassör samt i reglemente fastställt antal förtroendeposter.

StyrIT föreslår följande lydelse:
§7.1.1 Studienämnden Informationsteknik består av ordförande, samt i reglemente fastställt antal
förtroendeposter. Ordförande skall vara myndig.

Idag:
§7:1:2 Posterna tillsätts av sektionsmöte på förslag av sektionens valberedning.

StyrIT föreslår att paragraf 7.1.2 tas bort.

Idag:
§7:1:3 Studienämnden Informationsteknik, SNIT, har till uppgift att inom teknologsektionen övervaka studiefrågor,
aktivt verka för god kurslitteratur, främja kontakten med lärarna samt hålla god kontakt med sektionens
medlemmar.

styrIT föreslår att "verka för god kurslitteratur" ändras till "verka för bra/bättre kurser"

Idag:
§7:1:4 Ordförande och kassör i studienämnden skall vara myndiga.

StyrIT föreslår att 7.1.4 tas bort.

Idag:
Ekonomi
§7:6:1 Ordförande och kassör i studienämnden tecknar nämndens firma var för sig.
§7:6:2 Nämndens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens revisorer.

StyrIT föreslår att §7.6.1 och §7.6.2 tas bort då studienämndens ekonomi lika gärna kan gå genom styrIT.

Kapitel 8 Sektionsföreningar
Idag:
§8:1:2 Posterna tillsätts av sektionsmöte på förslag av sektionens
valberedning.
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StyrITs förslag är att paragrafen tas bort då detta står även i kapitel xx Valberedningen

Kapitel 9 Intresseföreningar
StyrIT vill ha in något om intresseföreningens styrelses ansvar för föreningsmedlemmar någonstans i närheten av
delparagraf 4.

Kapitel 10 Hedersmedlemmar
Inga förändringar, 

Kapitel 11 Skyddshelgon och sektionsfärg
Inga förändringar föreslagna

Kapitel 12 Protokoll och anslagning
ingen förändring

Kapitel 13 Revision och ansvarsfrihet
ingen förändring

Kapitel 14 Avgifter
ingen förändring 

Kapitel 15 Upplösning av sektionen
Ingen förändring

Kapitel 16 Ändrings- och tolkningsfrågor
Idag:
Reglementesändring
§16:2 Ändring av eller tillägg till reglementet kan göras av sektionsmötet med 2/3 majoritet.

StyrITs förslag är:
Reglementesändring
§16:2 Ändring av eller tillägg till reglementet kan göras av sektionsmötet med 2/3 majoritet. Ändringen träder i kraft
efter att sektionsmötet avslutats.
 


