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§ 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: 

Omkastad ordning på dagordningens punkter, val av föreningar kommer sist 

Reviderad dagordning godtogs i sin helhet. 

§ 4 Adjungeringar 
Mathias Hellman föreslår att Samuel Bengmark får både yttranderätt och förslagsrätt, 
men ej rösträtt vilket beviljas av sektionsmötet. 

§ 5 Val av mötets ordförande 
Jimmy Stridh väljs till mötets ordförande. 

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

§ 7 Val av justerare tillika rösträknare 
Olle Markljung (IT2) och Rickard Nilsson (IT1) väljs till justerare tillika rösträknare. 

§ 8 Meddelanden 
Lindholmen 
Johan Liesén berättar om det nuvarande läget, där inga program ännu har specificerats 
och ärendet ligger på remiss. Ett förtydligande är att två program ska ut och att det inte 
endast är en vision längre. Samtyckande kring att fler program måste flyttas ut 
tillsammans med IT om frågan om utflyttande av IT ens ska diskuteras. Inget datum är 
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ännu spikat. Mathias Hellman poängterar att själva flytten kommer att ta tid och vara 
klar tidigast hösten 2008. Argument från forumet tas upp på nytt. 

Man misstänker att ekonomi ligger bakom högskolans val av väg men Samuel misstror 
detta och att publicitet på Lindholmen är viktigare. 

Tentamensanmälan 
Man påminns att tentamensanmälan ska ske senast på fredag, imorgon. 

§ 9 Ansvarsfrihet 
styrIT 04/05 
Emma Lövgren redovisar styrIT budgetår 04/05 och Jimmy Stridh berättar lite om 
sektionsbilen samt om revisorernas uttalande kring bokföringen. Det hela stämde väl 
med budgeten och styrIT 04/05 beviljas ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår. 

De övriga punkterna om ansvarsfrihet stryks då revisorerna inte hunnit gå igenom 
materialet då de fick det alldeles för sent. 

§ 10 Verksamhetsrapporter 
styrIT 05/06 
Frågan kring Lindholmen har tagit upp en mycket stor del av styrITs arbete. Man har 
även haft möten med Programledningen och kårutskotten, planerat inför sektionsmötet 
samt tagit ett inriktningsbeslut kring en projektor med slagorden 

”Det kommer att bli fett!” 

P.R.I.T. 05 
P.R.I.T. har hållit den sedvanliga pubrundan med aspdeltagande, haft en byggpub där en 
projektorvägg fixades samt väggsmurfen, haft pokermästerskap och givetvis aspning. 
Städningen har fungerat som vanligt. Man har även haft en filmkväll för att inviga 
projektorn och haft ett PR-rust-kalas. 

Kalasens våldsamma trender ifrågasattes och Martin Karlsson berättade att det hade 
kommit upp som en punkt i GFK och Johan Ung kommenterade att det har varit det förr 
utan att något har hänt. 

armIT 05 
armIT 05 saknade representanter på sektionsmötet så punkten ströks. 

frITid 05 
frITid 05 saknade också representanter på sektionsmötet, men det sades att de 
fortfarande håller på med innebandy och har också varit med i CM i beachvolleyboll. 

sexIT 05 
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sexIT 05 har arrat den årliga mexicosittningen, som gick bra, haft aspaktiviteter, och 
även arrat en oktoberfestsittning som också gick bra. De samarbetade med D6 under 
armITs och DAGs DATE-IT-dag. 

NollKIT 05 
NollKIT 05 har mest sysslat med aspning, med sittning i tågvagnen, moralmöte med 
snudd på gruppdynamik, ordnat bastu, spelat laserdome och påbörjat föreningens första 
kontinuitetsarbete. En bra stomme och Mathias Hellman hoppas det smittar av sig på 
andra föreningar. 

Fikapaus 

§ 11 Propositioner 
Proposition 1, Krav på verksamhetsplan för sektionens föreningar 
Mathias Hellman läser upp propositionen och noterar att ’kungöra’ ersätts med 
’presentera’. Propositionen antas och bifogas som bilaga. 

Proposition 2, Krav på verksamhetsberättelse för sektionens föreningar 
Mathias Hellman läser upp propositionen och noterar även här att ’kungöra’ ersätts med 
’presentera’. En diskussion uppstår då propositionen liknar den förra och man vill veta 
skillnaden. Erik Rönnberg önskar ett förtydligande av propositionen att det ska gälla 
inom föreningens vanliga mål och inte vilket mål som helst. Diskussionen slutar i en ny 
formulering med tillägget ”men verksamhetsmålet ska inte strida mot föreningens 
åtaganden”. Propositionen antas med tillägget och bifogas som bilaga. 

§ 12 Motioner 
Motion 1, Utökning av medlemsantalet i P.R.I.T. 
Mikael Magnusson läser upp motionen. 

Johan Liesén ger styrITs utlåtande och ifrågasätter rustmästare och øhlchef som 
ansvarsposter och att nio medlemmar i en förening innebär sysslolöshet och mer slöhet 
inom föreningen. Det bidrar även till en ojämn aspning mellan föreningarna. Större 
föreningar innebär även färre yttre arr. Saken diskuteras punkt för punkt. 

Anna Nyström, nuvarande rustmästare, säger att man har ansvaret för städning, 
förbättringar i Hubben och att det nu är spridda åsikter och dålig samordning utan 
rustmästare som ansvarspost. En ansvarspost skulle vara ett förtydligande och en 
avlastning för chefschefen. 

Mathias Hellman lyfter fram att det nuvarande P.R.I.T. är fem personer och att det är ett 
stort hopp till nio medlemmar, att det inte är nödvändigt för rustmästaren att vara en 
ansvarspost samt att sju medlemmar skulle räcka gott. 

Anna tycker att det ska vara nio istället för sju så att man kan göra en intern uppdelning 
mellan rustmästeri och PR. Man ska ha många så att man kan välja ut, samt att det blir 
mer jobb för chefschefen om man är färre. 
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Joakim Bick påpekar att P.R.I.T. ändå går från en underbemanning till att vara 
fulltaliga. Anna vill att man testar att vara nio. Bick menar att sju inte skulle innebära en 
ändring in reglementet. Anna vill ändra. 

Markus Westerström undrar om allt jobb som P.R.I.T. gjort under året med att fixa upp 
Hubben varit ett engångsarbete så att det inte blir lika betungande nästa år och att man 
därför ska testa med sju medlemmar. Mikael säger att man har en ”sju mil lång lista” 
och att fixandet av Hubben i stort är en ”tvåårsplan” och att reparationer ersätter 
nybygge. 

Christian Falk tycker att det är bra med en rustmästare med tydliga mål, men tycker att 
fem som lägsta antalet i föreningen är en risk och att nio som max är en ytterligare risk. 
Anna menar att fem inte räcker till att bilda ett P.R.I.T. men Christian tycker att man då 
skulle minska arbetsbördan och ambitionen om man var fyra. Erik Hammarberg påpekar 
att fem är absolut minimum för en pubrunda. 

Mikael tycker att det är ett svagt argument med att pröva sju eftersom man har nio 
aspar, men håller med om att man kan stryka øhlchef som ansvarspost. Erik H tycker 
heller inte att endast två till skulle räcka för att yttre PR skulle funka och att det är 
onödigt att begränsa till sju. Mikael påpekar att man kan vara sju nästa år bara för att 
man vill vara nio detta. 

Niklas Brännström tycker att det är ett bra steg mot ett rustmästeri, med fyra i rust och 
fem i PR. Påpekar att det nuvarande P.R.I.T. borde veta bäst i frågan. 

Erik Rönnberg tycker att det är tufft att hinna med men att det är fel att välja in fler i 
P.R.I.T. för att utföra mer arbete när man borde ta in fler från själva sektionen när man 
ska bygga. Föreningen ska arra byggpubar inte stå för grovgörat som yttre folk ska göra. 
Nio medlemmar gör även sådant svårare att arra. Man ska även inte bygga två 
föreningar redan nu och Erik tycker att ytterligare rustmästare ger ytterligare hierarki. 
Föreslår istället ständigt året-runt-aspning för föreningen. Håller med om att øhlchef ska 
strykas som ansvarspost. 

Mathias håller med Erik R och undrar varför man inte tar in alla de elva som faktiskt 
aspade istället för nio. Mathias påpekar även att Zexet klarar sex, PR och rust trots att de 
bara är åtta, inställning till att arbeta påverkar mycket mer än antalet i föreningen och 
det var en svårare aspning förra året. Mathias menar också att ett större intag i P.R.I.T. 
gör det svårare för sexIT att bli fulltaliga. 

Niklas tycker att referenserna till tidigare år inte har relevans. Erik H tycker att nio är en 
bra siffra när man haft elva till tolv aspar. Mikael menar att Zexet är åtta och att 
Maskins PR och rust tillsammans är 14. Mathias säger att de är tydligt uppdelade i två 
föreningar och att Maskin har 200 nya nollor per år och därmed bättre söktryck. 

Erik R säger att max är åtta i en föreningen, annat är för stort, sju är rimligt och att fem 
är för lite. Menar att man haft dålig hjälp av sektionen och borde satsa mer på en 
tradition där sektionen hjälper till. Jimmy Stridh tycker att förslaget från Erik R är sunt 
och att man ska ta in hjälp vid behov och inte som medlemmar. Förtydligar även att det 
inte funnits någon diskussion mellan P.R.I.T. och styrIT att man någon gång ska dela 
upp föreningen i en rust-del och en PR-del. Det hör till framtiden, inte nu direkt på 
sektionsmötet. Jimmy tycker även att man ska vara flexibel i föreningen vilket blir svårt 
med nio medlemmar. 
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Anna säger att det varit dåligt med hjälp från sektionen, ingen närvaro och allmänt 
dåligt intresse. Menar att fester och dylikt lockar. Jimmy undrar om föreningens 
huvuduppgift att anordna PR-kalas och byggpubar och tycker att det är dåligt om man 
vill gå på kalas med inte hjälpa till. Anna vill ha fokus på motionen. Hon menar att det 
öppnar för att bli fler och att man kan gå tillbaka om det blir sämre tryck. Splittningen 
öppnar till att saker händer på sikt. Testa nio, få en bättre bild för riktningsval. Johan 
påpekar att man öppnar för nio direkt i år, direkt när man borde fundera på framtiden. 

Mikael påminner att valberedningen ger råd men att det är sektionsmötet som 
bestämmer. Niklas Brännström vill ha streck i debatten och Jimmy förklarar innebörden 
och streck i debatten antas. 

Markus Westerström tycker att det vore bra om byggpuben var en annan vecka än 
alldeles innan tentaveckan. Hugo Ankarloo tror att stor grupp ger dålig dynamik samt 
att många faktiskt var på byggpuben. Anna vill ha fler. 

Christian föreslår en ändring av motionen, samma som det står men utan utökningen av 
antalet medlemmar, alltså fortfarande den extra ansvarsposten. Tycker att det är roligt 
med engagemang i P.R.I.T., men tycker att nio låter som för många och att man borde 
testa sju eftersom man aldrig varit fulltaliga förut. Christian tycker också att man kan 
sänka ambitionen om man tycker att det är för jobbigt. Anna menar att de inte hade så 
stor ambition men ändå inte hunnit med yttre PR. 

Mathias menar att många drivande argument gäller framtiden, så varför ska man ta 
beslut direkt idag. Mathias vill ha en riktig diskussion på längre än någon timme, som 
dessutom verkar innehålla faktafel. Vill även att man ska vara medvetna om styrITs 
uttalande och vidare tycker Mathias att det öppnar för att det kan bli noll medlemmar i 
sexIT. I övrigt håller han med Christian. Jimmy påpekar att man kan begära 
bordläggning. 

Fredrik Jäderström Scherstén tycker att många verka ha en oro för framtiden och vill att 
man ska testa nio för att se och kolla ifall det funkar. Ta nytta av intresset. 

Rickard Nilsson håller med om att det blir svårare med nio än sju, men tror att det är 
nödvändigt då det fortfarande finns många oklarade uppgifter och att det verkar 
nödvändigt med mer än sju medlemmar. Rickard tror att man hjälper till mycket mer om 
man identifierar sig med föreningen som man gör som medlem. Tycker att det är löjligt 
att man kan se ansvar som nackdelar och det roliga som fördelar, samt att nuvarande 
föreningen sliter för mycket och de vill ha mer folk och bör få det. 

Erik R menar att föreningen varit dåligt organiserad, exempelvis under byggpuben då 
det inte fanns en ordentlig lista på vad som skulle göras och sektionen borde ha fått reda 
på det mer än en vecka i förväg. Lämnar ett förslag på ändring i motionen, samma som 
Christians men att ansvarsposten för øhlchef flyttas till rustmästaren. Vill ha en större 
tradition med hjälp från föreningen och att man kan vara med i en förening stundtals 
men inte på pappret. Erik R tycker att man ska se föreningen som en styrelse som 
planerar mer än arbetar. Erik H påpekar att halvmedlemmar som aspar inte är välkomna 
på alla kalas. Anna säger att det är en vacker tanke att se föreningen som en styrelse 
men att det inte är så i realiteten. Erik R menar att utan ordentlig planering blir det kaos 
på en byggpub och folk går hem. Aspar som har intresse i föreningen kan vara med utan 
att vara medlemmar. 
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Jimmy vill ha ett slut på diskussion bland annat då det är en skiljning i P.R.I.T. och 
undrar om man ska gå till beslut. De olika förslagen förtydligas. 

Mathias föreslår bordläggning och votering begärs, 37 röstdeltagare. 

Sektionsmötet går till röstning, 17 för bordläggning, 17 emot, lottning avgör och 
motionen bordläggs. 

Motion 2, Ansvar för Rustmästern i P.R.I.T. 
Motionen bordläggs av Mikael Magnusson som en följd av att motion 1 bordlades. 

Fikapaus 

§ 13 Val av föreningar 
P.R.I.T. 06 
Joakim Bick presenterar valberedningens förslag: 

Erik Hammarberg som chefschef, Martin Karlsson som kasschef, Malte Wannerskog 
som Øhlchef, Björn Johansson, Anna Nyström, Niklas Brännström och Niklas von Tell 
som ledamöter 

Joakim Bick undrar om förtroendeposternas mål. Erik Hammarberg vill fortsätta det 
grymma arbetet som förra året påbörjade, utöka aktiviteterna, ta hand om bra förslag, 
komma igång med PR, speciellt utåt, mer smågrejer och mer profilering. Martin 
Karlsson har hubben som sitt ”Happyplace”, vill ha mer aktiviteter för alla, mer 
sällskapspel, annat kreativt och bara ta det lugnt. Malte Wannerskog tycker att saker och 
ting har blivit bättre och vill fortsätta i den riktningen, fler mindre arr och småspel. Vill 
utöka ölutbudet på pubrundorna. 

Mathias Hellman undrar hur man tar hand om de nya IT-nollorna 2006. Niklas 
Brännström vill ha något bättre än banderollen och önskar en IT-ramsa och mer tjo och 
stim. 

Olle Markljung undrar mer exakt hur PR utåt ska förbättras. Erik Hammarberg tycker 
att man ska vara med och synas på andras arr, göra mer reklam för interna arr på andra 
sektioner och få andra chalmerister till ITs arr. 

Samtliga antas. 

NollKIT 06 
Joakim Bick presenterar valberedningens förslag: 

Sebastian Jansson som ordförande, Johan Boberg som kassör, Andreas Duchén, Nicklas 
Gummesson, Josefin Nimstedt, Frida Polheimer och Gustav Sohtell som ledamöter 

Markus Westerström vill ha valberedningens motiveringar till förtroendeposterna. 
Martin Karlsson svarar med att Sebastian Jansson hade tidigare erfarenheter i att 
organisera, visade ett enormt intresse och har tidigare visat sig kunna läggar ner en stor 
del av sin fritid. Johan Boberg är en trevlig pojke, tror på hans ordningssinne och visade 
på bra ansvar inom scouterna. 
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Hugo Ankarloo undrar hur man bättre ska få in phaddrar. Andreas Duchén kan inte ge 
något konkret men vill ha fler phadderaktiviteter och mindre phaddergrupper. Johan 
Boberg menar att phaddertrycket borde vara bättre eftersom fler aspade NollKIT och 
andra föreningar. 

Mikael Magnusson undrar om det vill lägga till något som saknats. Nicklas Gummesson 
vill ha mer interaktion mellan phaddergrupperna. 

Markus Westerström undrar vad Andreas Duchén har för tankar om att vara ordförande. 
Andreas är tveksam, men tror att han skulle klara det, ser dock Sebastian Jansson som 
en bättre ordförande och helt ok med det. 

Mathias Hellman undrar om de som NollKIT kommer att arra en omsitts. Sebastian 
Jansson hade inte planerat något kring det men att det är en intressant tanke. 

Johan Liesén undrar om de har en slogan för nästa år. Frida Polheimer hade funderat lite 
kring det och presenterade bland annat ”I’m loving IT”, ”I’m feeling IT” och ”I’m born 
for IT”. 

Olle Markljung ger ett tips om att man ska vara tidigt ute och söka phaddrar. 

Markus Westerström undrar om planeringen kring modulen. Gustav Sohtell och Frida 
Polheimer planerar att ta tag i det tillsammans. 

Samtliga antas. 

sexIT 06 
Joakim Bick presenterar valberedningens förslag: 

Fredrik Simón som sexmästare, Nikolai Andrejetz som kassör, Josef Eklann, Jonas 
Wallander, Anne-Marie Liljekvist, Erik Jutemar och Mikael Magnusson som ledamöter 

Mathias Hellman undrar vad de har för tankar kring samarbete med P.R.I.T. Josef 
Eklann tycker att det är bra att fortsätta samarbetet som man haft och att hjälpa varandra 
på varandras arr. 

Mathias Hellman undrar även om Mikael Magnusson, som fulgubbe, har fler ansvar då 
han är äldre och varit med tidigare. Mikael vill ha mer blandade sittningar med folk från 
andra delar av Chalmers och även Göteborgs Universitet, inte bara ha killar utan större 
utbud även där. 

Markus Westerström undrar hur kassören ska hantera strecklistor som tidigare varit ett 
problem. Nikolaj Andrejetz säger att det redan blivit rörigt med fem olika strecklistor, 
men vill ha en fast som betalas med vissa jämna intervall. Markus undrar vilka som kan 
använda strecklistan och Nikolaj svarar med att den endast får användas av föreningen 
sexIT och dess aspar. 

Mathias Hellman undrar om Nikolaj Andrejetz kan lova en kommande överlämning 
utan strecklista. Nikolaj garanterar och Joakim Bick undrar om det kans skrivas i blod. 

Anna Nyström undrar hur det fungerar för Josef Eklann då transporten mellan 
Ljungskile och Chalmers är svår. Josef tittar redan på lägenheter så det är på ändring, 
annars kommer han att hitta någonstans att sova i Göteborg. 

Martin Karlsson undrar vad de föreslagna som sexIT ska ha som första arr. De tror att 
det blir en omsitts. 
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Mathias Hellman undrar hur sexIT ska göra med ReunITe och ber Mikael Magnusson 
förklara vad det är. sexIT ska ta ansvar för det även den gång som kommer. 

Anna Nyström vill att Anne-Marie Liljekvist kommeterar att hon började aspningen i 
tisdags. Anne-Marie tror att hon kommer att anpassa sig snabbt. 

Samtliga antas. 

styrIT 05/06 
styrIT 05/06 vill göra en rokad mellan Niklas Fröjdh och Jimmy Stridh där Niklas blir 
sekreterare och Jimmy ledamot. Anledningen är att Jimmy vill ha det lugnare. Bick 
ifrågasätter Jimmys lämplighet som ledamot, men Jimmy motiverar sig med att det är 
kul att påverka och att han var med i elevrådet i femman. Bytet godkänns. 

§ 14 Övriga frågor 
En fråga lyfts om armIT hade någon aspning och får svaret ”Ja, lite”. Inga fler frågor. 

§ 15 Mötets avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 Mötets ordförande Mötets sekreterare 
 Johan Liesén Niklas Fröjdh 
   
   
 ____________________ ____________________ 
   
   
 Mötets justerare Mötets justerare 
 Olle Markljung Rickard Nilsson 
   
   
 ____________________ ____________________ 
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Antagen 

Proposition 1, Verksamhetsplan för sektionsföreningar 

Bakgrund: 
En verksamhetsplan skall beskriva tillvägagångssättet som föreningen skall nå sitt 
verksamhetsmål.  Den skall inte beskriva kommande verksamhet i detalj. Ett exempel 
för föreningen sexIT skulle  kunna vara:  

”sexIT skall under kommande verksamhetsår anordna minst 4 gasquer  och ett antal 
mindre arrangemang, såsom pub och sittningar för att främja det sociala umgänget på 
sektionen” 

Ett annat exempel för föreningen sexIT skulle kunna vara: 

”Under vårt verksamhetsår skall vi lägga tyngden i verksamheten på mindre 
arrangemang lite oftare. Det kommer att innebära att hubben kommer att används 
oftare och att det finns olika arrangemang att välja på för teknologen. ” 

En verksamhetsplan ger föreningsmedlemmen större möjlighet att ensamt arbeta 
handlingskraftigt eller använda som motivationsmedel i beslut och diskussion i forum 
som MoS, GFK och liknande.  

Förslag: 
Varje nytillsatt sektionsförening skall på sektionsmötet efter inval presentera en 
verksamhetsplan över verksamhetsåret. 
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Antagen 

Proposition 2, Verksamhetsmål för sektionsföreningar 

Bakgrund: 
För att underlätta för sektionsföreningarnas medlemmar och sektionsstyrelsen föreslås 
att alla i början av sin verksamhetstid skaffar ett verksamhetsmål. Ett verksamhetsmål 
skall vara generellt och tanken är att verksamheten skall sträva efter att uppfylla målet. 
Tanken är att medlemmarna i föreningen skall ha en unison syn på målet och sektionens 
medlemmar samt styrelse skall ha en uppfattning om vad föreningen vill. 

Förslag: 
Varje nytillsatt sektionsförening skall på sektionsmötet efter inval presentera ett 
verksamhetsmål som spänner över verksamhetsåret, men verksamhetsmålet ska inte 
strida mot föreningens övriga åtaganden. 



Valberedningen nominerar följande:

NollKIT
Ordf. Sebastian Jansson
Kass. Johan Boberg

Andreas Duchén
Nicklas Gummesson
Josefin Nimstedt
Frida Polheimer
Gustav Sohtell

PRIT
ChefC. Erik Hammarberg
KassC. Martin Karlsson
ØhlC. Malte Wannerskog

Björn Johansson (flipmo)
Anna Nyström
Niklas von Tell
Niklas Brännström

sexIT
Sexmästare: Fredrik Simón
Kassör: Nikolai Andrejetz

Josef Eklan
Mikael Magnusson
Jonas Wallander
Anne-Marie Liljekvist
Erik Jutemar

//Valberedningen 05/06


