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Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 
 
Den 27 september 2005 
HB4; 08:00 – 10:00 
 
Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrIT 

1 § Mötets öppnande 
Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 

2 § Mötets behöriga utlysande 
Mötet fanns behörigt utlyst. 

3 § Fastställande av mötets dagordning 
Förändringar från anslagen mötesdagordning: 

• Propositionen kring kontanthanteringen dras tillbaka och blir ett meddelande då 
styrIT redan har fattat ett beslut i frågan. 

• Förändringar i styrITs budget har gjorts och måste nu godkännas. 
 

Reviderad dagordning godtogs i sin helhet. 

4 § Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 

5 § Val av mötets ordförande 
Johan Liesén väljs till mötets ordförande. 

6 § Val av mötets sekreterare 
Niklas Fröjdh väljs till mötets sekreterare. 

7 § Val av justerare tillika rösträknare 
Nicklas Gummesson (IT1) och Daniel Åvall (IT4) väljs till justerare tillika rösträknare. 
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8 § Meddelanden 
styrIT Högskolan kommer att göra ett uttalande i slutet av november (29 eller 30) om 
det eventuella flyttandet av civilingenjörsprogram från Chalmers Johanneberg till 
Chalmers Lindholmen. 

Pengar har stulits från P.R.I.T.:s kassa och detta har nu polisanmälts. För att undvika att 
detta händer igen har nya rutiner till kontanthanteringen tagits fram av Mathias 
Hellman. En begränsning sätts på att det högst får finnas kontanter på mer än 3000 
kronor i kassan i längre än två bankdagar. 

P.R.I.T. kommenterar att omsättningen kring en pubrunda är långt mycket och att två 
bankdagar från torsdagarna är på tisdagarna. Mathias svarar med att man kan undvika 
problemet genom att alltid sätta in pengar på banken på fredagen. 

Kåren Hanna Kensfors och Linda Erlenhov informerar om kåren och kårstyrelsen. De 
tar upp information om Lindholmsflytten, problem kring högskolan och Ladok, nya 
mastersutbildningar, att poolen är öppen igen och sociala enhetens roller. 

nollKIT, Mathias Hellman berättar om verksamheten där nollningen gått väldigt bra 
och att aspningen för nollKIT 06 börjar LV1 LP2. 

P.R.I.T., Mikael Magnusson berättar om pubrundan, deras deltagande i nollningen, en 
planerad byggpub nästa tisdag, aspningen nästa vecka, LV6 och deras kommande 
pubrunda. 

sexIT, Martin Karlsson berättar att de är nöjda med nollningen, hade en bra gasque, att 
det är sittning, med tema Oktoberfest, på fredag och att deras aspning börjar LV6 
tillsammans med P.R.I.T. 

styrIT, Johan Liesén berättar om att styrIT planerar ett nytt upplägg på den egna 
organisationen, förändringar i P.R.I.T., en kick-off på torsdag, byte av bank från 
Handelsbanken till Föreningssparbanken. Jimmy Stridh ger ytterligare detaljer kring 
bankbytet. 

snIT, Jakob Fink berättar att kursutvärderingarna fungerar och att en hemsida är på 
gång. 

P.R.I.T., Anna Nygren lägger till och berättar om städningen av Hubben. Diskussion 
uppstår. Mathias Hellman berättar om Jimmy Stridhs idé om att påminnelse om 
städning kan ske via SMS. Markus Westerström frågar hur städningen kontrolleras och 
Mikael Magnusson svarar att P.R.I.T. hinner kolla någon gång per vecka. 

9 § Budgetsförslag för styrIT 05/06 
Christoffer Enqvist presenterar en, från förra sektionsmötet, reviderad budget. Noterade 
ändringar är att frITids budget sänkts från 5000 kronor till 3500 kronor, att digIT 
budgeterats 1000 kronor för aspning, sänkt anslag för transport från 12000 kronor till 
10000 kronor, en tillagd post för SMS på 500 kronor, en tillagd post för sektionsmöten 
på 1000 kronor, ett höjt anslag för styrITs aspning där även kick-off ingår till 2000 
kronor, en tillagd post för styrITs yttre profilering på 2000 kronor samt ett höjt anslag 
för tillbehör och underhåll till sektionslokalen på 5000 mer kronor. 
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Erik Rönnberg kommenterar att styrITs möteskostnader uppgår till 3000 medan 
sektionsmöten endast går för 1000. Johan Ehrengren anser 3000 rimligt då den varit 
med på tidigare budgetar och har tagits fram för en möteskostnad på 30 kronor per 
vecka till varje styrIT-medlem. 

Markus Westerström frågar om detaljer kring den höjda posten med aspning och kick-
off. Mathias Hellman förklarar att kick-off:en ska vara en planering kring större frågor, 
ge oss en gemensam syn på vanliga frågor och svetsa samma medlemmarna. 

Markus Westerström föreslår en gemensam kick-off för samtliga föreningar och Mikael 
Magnusson berättar att det funnits tidigare under namnet aspbastu men inte blev av 
förra året. Mikael Magnusson bekräftar även profileringens nödvändighet och tycker 
den är nödvändig för styrIT. 

Johan Ehrengren frågar om detaljer kring posten för NollKIT och hur den gått 
ekonomiskt. Mathias Hellman svarar att det gått bra trots att 51000 av de 56000 inte har 
nått NollKIT än. 

Erik Hammarberg tycker att man kan ta pengar ur möteskostnadsposten med 
motiveringar varje gång. Joakim Bick tycker att de kvitton man lämnar in är redovisning 
nog och Johan Ehrengren förtydligar att själva motiverandet sker här på sektionsmötet i 
och med att budgeten godkänns eller inte. Erik Hammarberg lägger till att han tror att 
man spenderar upp hela posten för möteskostnader trots att det inte behövs bara för att 
det går. Jimmy Stridh ger kommentaren ”Okynnesfika”. Mathias Hellman anser att det 
räcker då tolv baguetter lättare motiveras än snus under mötena. 

Johan Liesén kommenterar posten fondering och riskkapital och säger att det både är en 
buffert samt sparande inför större inköp som sektionsbil eller en projektor till Hubben. 

Mikael Magnusson frågar ifall det bidrag som Samuel Bengmark gav för inköp av 
möbler till Hubben är inkluderade med Johan Liesén svarar att de inte är det. Erik 
Rönnberg lägger till att P.R.I.T. gärna tar emot förslag på inköp till Hubben. 

Slut på diskussion. Den reviderade budgeten godtas och fastslås. 

10 § Propositioner 
Bokningsansvar för Hubben 
Mathias Hellman läser upp propositionen som finns som bilaga. 

En fråga uppstår om vad som händer om skadegöraren är okänd. Mathias Hellman 
föredrar att hellre fria än fälla men anser situationen otrolig och att det alltid går att ta 
reda på. Johan Ehrengren undrar varför den som bokar endast är ansvarig för 
utomstående och inte även teknologer. Mathias svarar med att kåren kan hjälpa till ifall 
skadegöraren är medlem i kåren istället för att göra en polisanmälan som är det senare 
steget mot en utomstående som inte samarbetar. Dessutom kan den som bokar inte neka 
en IT-teknolog till att ha tillgång till Hubben som är till för alla. Erik Hammarberg 
lägger till att den som bokar ska få hjälp att reda ut det och får svaret att styrIT hjälper 
till. 

Propositionen antas. 
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11 § Motioner 
Möjlighet för P.R.I.T. att låna 15000 kronor från teknologsektionen 
Mikael Magnusson läser upp motionen som finns som bilaga. 

styrIT anser att §2:4:1 ur teknologsektionens reglemente täcker detta och Joakim Bick 
läser upp den. 

Mikael Magnusson begär ett förtydligande i protokollet så att tolkningen av reglementet 
innebär att P.R.I.T. kan låna pengar. Johan Liesén menar att styrIT kommer att låna ut 
pengar så länge det ligger i teknologernas intresse att anordna pubrunda. Johan 
Ehrengren tycker att motionen ska godkännas direkt och att diskussionen ska sluta. 
Mikael Magnusson är tveksam om det räcker ifall inte motionen går igenom. Erik 
Hammarberg vill ha ett förtydligande för lån till alla föreningar. Mathias Hellman anser 
att lån och riktlinjer till dessa inte hör hemma i stadgarna och föreslår att förtydligande 
räcker. Joakim Bick anser att mötesprotokollet räcker och att ändringar i stadgarna inte 
är nödvändiga. Jimmy Stridh säger att ett beslut på sektionsmötet räcker och att man 
kan hänvisa till protokollet. Lånet löses från fall till fall. Någon (IT1) ger bifall till att 
det ska finnas riktlinjer för lån. Johan Ehrengren anser det onödigt att lösa det från fall 
till fall då det handlar om fasta lån till P.R.I.T. inför varje pubrunda. Diskussionen 
avslutas. 

Motionen antas. 

12 § Val av lekmannarevisorer 
Johan Ehrengren föreslås som sektionens lekmannarevisor. Uppgifterna för en 
lekmannarevisor beskrivs. Jimmy Stridh vill ha fler revisorer, minst två. Josefin 
Nimstedt (IT1) föreslås som sektionens lekmannarevisor. 

Johan Ehrengren och Josefin Nimstedt väljs till sektionens lekmannarevisorer. 

13 § Val av valberedning 
Therese Berge går igenom vad det innebär. 

Martin Karlsson (IT2), Erik Hammarberg (IT2), Erik Rönnberg (IT2), Mathias Hellman 
(IT2) och Joakim Bick (IT2) väljs till sektionens valberedning. 

14 § Bordlagda frågor 
Mathias Hellman drar tillbaka frågan kring att sektionsmötets ordförande ”ska bära en 
hög Guinness-hatt, eller en hatt med lika hög fånighetsgrad”, då den inte undersökts och 
bearbetats vidare. 

Mathias Hellman drar tillbaka frågan kring att det ska skrivas in i stadgarna att ”varje 
sektionsförening ska i början av sitt verksamhetsår upprätta en verksamhetsplan och att 
föreningens arbete utvärderas utifrån den planen vid verksamhetsårets slut”. Mathias 
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Hellman meddelar att frågan kommer tillbaka som proposition från styrIT inför nästa 
sektionsmöte. 

15 § Övriga frågor 
Mikael Magnusson menar att styrITs nyhetsbrev skräpar ner i Hubben och gör det 
svårare och jobbigare för de som städar. Nya förslag ges men inget beslut fattas. 

Anders Fromm lyfter frågan kring ITs fana. Johan Liesén svarar att det låg på P.R.I.T.:s 
bord men att inga förslag kom och lägger till att han är för en fana. Jimmy Stridh frågar 
om detaljer på hur man införskaffar en fana och hur mycket den kostar. Therese Berge 
undrar om vilket märke man skulle ha på ITs fana. 

Det åläggs Therese Berge, Anders Fromm och P.R.I.T. att kolla på det inför nästa 
sektionsmöte. 

Någon frågar var man kan få tag på föregående protokoll och Johan Liesén svarar att det 
finns på styrITs hemsida. 

Hanna Kensfors från kårstyrelsen nämner kort om vad stipendiet ”Årets teknolog” är för 
något. 

16 § Mötets avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 Mötets ordförande Mötets sekreterare 
 Johan Liesén Niklas Fröjdh 
   
   
 ____________________ ____________________ 
   
   
 Mötets justerare Mötets justerare 
 Nicklas Gummesson Daniel Åvall 
   
   
 ____________________ ____________________ 
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Antagen 

Motion 1, Utökat lån till P.R.I.T. vid pubrundorna 

Bakgrund: 
P.R.I.T. har varit tvungna att låna pengar utav sina medlemmar för att kunna köpa in 
varor till pubrundorna. Detta på grund av att vi numera får köpa in alkohol via 
Systembolaget och då måste ha pengarna innan pubrundan vilket inte var tvunget innan 
då vi köpte genom kåren. 

Förslag: 
P.R.I.T. Kan låna upp till 15 000 SEK utav sektionen vid pubrundorna med betalning 
inom 14 dagar. 
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Antagen 

Proposition 1, Ansvar vid bokning av Hubben 

Bakgrund: 
Det finns idag en möjlighet att boka Hubben 2.0 för aktiviteter så som fester, spelkvällar 
etc. som enskild teknolog. Vid två tillfällen när Hubben bokats ”privat” för fest har det 
förekommit skadegörelse i och utanför Hubben. Vid båda tillfällena har utomstående 
personer, dvs personer som står utanför teknologsektionen, deltagit i festen; Detta är i 
sig något som skall uppmuntras.  

Problem uppstår i att styrIT ej kan driva in ersättning från dem som ej är medlemmar på 
samma sätt som vi kan gentemot våra medlemmar, exempelvis om något går sönder. 
För att tillåta privata fester och samtidigt värna om Hubben 2.0 så föreslås 
propositionen. 

Förslag: 
Om man som sektionsmedlem bokar Hubben 2.0 är man personligt ansvarig för de 
gäster som ej är medlemmar i teknologsektionen.  

När skadegörelse eller en olycka vållas av en person som icke är sektionsmedlem vilket 
medför kostnader för teknologsektionen skall den som bokat hållas ansvarig, och får i 
sin tur fodra utomstående gäster på ersättning. 

När skadegörelse eller olycka vållas av en sektionsmedlem vilket medför kostnader för 
teknologsektionen skall stryIT delges snarast och tar över ersättningsärendet. 

 


