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Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers Tekniska Högskola 

Protokoll
Sektionsmöte

2004-04-28
17:15 , HC1 
Närvarande: 
styrIT 
C:a 20 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
Emma Svensson och Daniel Olofsson valdes till justerare tillika
rösträknare

5§ Mötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst

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

7§ Adjungeringar
Inga adjungeringar

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

Styrit meddelar att de fortfarande söker en ordförande inför det
kommande verksamhetsåret. 
Fritid har ägnat senaste tiden åt sin aspning. 
Prit håller på och bygger en maskot för it-sektionen, för att
användas under cortegen och på götaplatsen. Man har också
planer på att fylla i smurfen på asfalten vid Olgas trappor. 
Prit kommer sälja hamburgare och tilltugg till hungriga efter att
sektionsmötet är avslutat. 
Snit skall kontrollera de utvärderingar som kommit in innan
terminen är slut.

10§ Personval
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Sektionens fritidsförening fritid. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på ordförande, Christian
Bertilsson. Inga fler kandidater framkom. Christian svarade på lite
frågor och påpekade att han skall anstränga sig för att vinna cm
kommande år. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på kassör, Mikael
Ericsson. Inga fler kandidater framkom. Mikael svarade på lite
frågor och påpekade att han inte vill att det skall vara enbart
innebandy. Mikael tror inte heller att kassörsrollen skall vara allt för
betyngande. Mikael valdes av sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på övriga medlemmar,
Peter Isberg, Jim Suonpää, Jenny Sjögren och Jonas Meller Inga
fler kandidater framkom. De föreslagna svarade på lite frågor,
förutom Peter som inte kunde närvara pga sjukdom.
Valberedningens förslag antogs i sin helhet av sektionsmötet.

Sektionens studienämnd snit. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på ordförande, Armin
Tavakoli. Inga fler kandidater framkom. Armin svarade på lite frågor
och påpekade att han tycker det är viktig med studiefrågor. Armin
valdes av sektionsmötet. 
Valberedningen hade inga fler intressenter till snit att föreslå, och
mötet frågade de närvarande ifall det fanns någon intresserad
närvarande. 
Efter att Ola förklarat vad studienämnde håller på med, vilket är att
behandla studiefrågor gentemot kåren, studenterna och
programledningen, anmälde Malin Johansson sitt intresse. 
Malin svarade på en del frågor och påpekade att även hon är
intresserad av studiefrågor. Malin valdes av sektionsmötet.

Sektionens styrelse styrit. 
Valberedningen presenterade inget förslag på ordförande, eftersom
ingen visat intresse för denna post. Mötet beslutade att lämna
posten vakant tills efterföljande sektionsmöte. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på vice ordförande, Jimmy
Stridh. Inga fler kandidater framkom. Jimmy svarade på lite frågor
och påpekade att han tycker om att påverka. Jimmy valdes av
sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på kassör, Emma
Lövgren. Inga fler kandidater framkom. Emma svarade på lite frågor
och påpekade att hon vill påverka framtiden för it-programmet.
Emma valdes av sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på sekreterare, Johan
Liesén. Inga fler kandidater framkom. Johan svarade på lite frågor
och påpekade att han vill påverka och tror att sekreterare är en bra
inkörsport till livet som sektionsaktiv. Johan valdes av
sektionsmötet. 
Valberedningen presenterade sitt förslag på övriga medlemmar,
Gustav Munkby, Maria Lundahl, Neda Heidar Khan, Alexander
Aptekman, Therese Westman. Inga fler kandidater framkom. Efter
diskussion drog Therese Westman tillbaka sin kandidatur. 
Mötet beslutade att i brist på sektionsordförande, att man väljer in
fyra ledamöter, istället för de tre som det för tillfället finns plats för,
och att styret sinsemellan har fram tills övergången på sig att
besluta vem som skall vara ordförande för styrelsen. 
De fyra ledamöteskandidaterna valdes.

11§ Propositioner

Johan Ehrengren presenterade propositionen om fastställande av
preliminär budget för efterföljande verksamhetsår. 
Budgetförslaget, bifogat med kallelsen, godkändes i sin helhet av
sektionsmötet.

Johan Ehrengren presenterade propositionen om ändring av
sektionens stadga i enlighet med förslaget bifogat kallelsen. Detta
är andra gången förslaget tas upp, eftersom stadgan kräver två på
varandra följande sektionsmöten för att ändra stadgan. 
Propositionen antogs i sin helhet av sektionmötet.

Johan Ehrengren presenterade propositionen om ändring av
sektionens reglemente i enlighet med förslaget bifogat kallelsen. 
Propositionen antogs i sin helhet av sektionsmötet.



3 of 3

12§ Motioner
Inga övriga motioner

13§ Övriga frågor
Inga övriga frågor

Johan Ehrengren

Gustav Munkby

Emma Svensson

Daniel Olofsson

Teknologsektionen Informationsteknik 
Teknologgården 2 
412 58 Göteborg 

styrit@itstud.chalmers.se
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Teknologsektionen 
Informationsteknik 

Proposition
Sektionsmöte

2004-02-18

2004-04-28

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
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§6:2 Sektionsstyrelsen består av:
* Ordförande
* Vice ordförande
* Kassör
* 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
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Idag:
§8:1:2 Posterna tillsätts av sektionsmöte på förslag av sektionens
valberedning.

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.
 


