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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: 

Johan Ehrengren önskar en ny punkt, 4c, meddelande från revisor och även 4d läggs till, 
meddelande från kåren, samt 4e meddelande om studievägledare. 

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 
Joakim Bick (IT2) och Jonas Wallander (IT1) väljs till justerare tillika rösträknare. 
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§ 8 Meddelanden 
Lindholmen 
Johan berättar om status kring Lindholmen och han har snokat kring agendan och bland 
annat att man har en undersökning i februari och mars om vilka program som är 
lämpliga. Mathias lägger till att program som förut varit uteslutna numera är med igen, 
som Industriell Ekonomi och Teknisk Design. Johan lägger till att Bygg-sektionen ute 
på Lindholmen eventuellt ska flyttas in. Johan Boberg frågar kring vilka som är med i 
gruppen, vilka bland annat är Jan von Sydow, Peter Olsson, programansvarig på H-
sektionen svarar Johan. 

Anonyma tentor 
Man kommer från hösten att bara skriva in sin kod istället för sitt namn när man skriver 
sina tentor. Erik Hammarberg undrar hur identiteten ska kollas men Johan vet inte. 

Revisorer 
Revisorerna kommer inte längre att godkänna inlämningar med bara högar och kvitton 
och heller inte några redovisningar i Excel. Johan undrar hur de vill ha in redovisning 
och ett bokföringsprogram är det som gäller, kostnaden lär ligga kring tusenlappen. 
Reglerna bör vara likadana som kårens. 

Kåren 
Linda Erlenhov från kåren meddelar: imorgon och onsdag är det CHARM, och 
Amadeus och Google av särskilt intresse. Civilingenjörsutbildningen kommer att 
förlängas till 5 år, med grunden i politiskt arbete mellan teknolog-kårerna. Rektorsvalet 
är igång. Man kan kandidera till FuM innan 6e mars. Kårledningen ska ersättas och det 
senaste datumet att söka är den 20e februari. Mathias frågar kring kårobligatoriet men 
inget nytt kom fram. 

Studievägledare 
Linda kommer att jobba halvtid fram till sista juli och Anette som var studievägledare 
tidigare kommer att ta vid där efter. 
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§ 9 Verksamhetsrapporter 
styrIT 05/06 
Johan berättar och vi har snokat lite kring Lindholmen och försökt styra upp det med 
armIT samt ta hand om styrITs egen och snITs aspning. MDI-kursen har vållat problem 
och det mesta har gått genom snITs ordförande, Jakob Fink. Samuel hade möte med 
Mårten nyligen men inget har kommit ut från det än. Mathias sammanfattar att det är 
femte gången kursen går med stora klagomål och att vi kanske får ta i med 
hårdhandskarna. 

P.R.I.T. 06 
Erik Hammarberg berättar om att de har fixat en pubrunda, kanske den sämsta 
någonsing vilket det också varit för de andra PR-föreningarna. De har haft en filmkväll 
och påbörjat arbetet med Hubben, bland annat målat de grå dörrarna i vitt. De har en 
spelkväll nu på torsdag den 16e februari, analogt.  

Erik läser upp verksamhetsmålen och verksamhetsplanen, finns som bilaga. Erik 
presenterar även Hubbenlistan snabbt. 

Mathias föreslår att man lägger upp listan på hemsidan. Josef Eklann föreslår öppnare 
under baren. 

sexIT 06 
Fredrik Simón berättar att de hållit i två hubbensittningar och ett sexmästerikalas. De 
kommer att hålla lite mer grejer i läsperiod fyra. 

Fredrik läser upp verksamhetsmålen och verksamhetsplanen, finns som bilaga. 

NollKIT 06 
Sebastian Jansson berättar att de hade en kick-off i Sälen. De hade en överlämning som 
var trevlig och de har fått mycket från NollKIT 05 och de har även ett möte i veckan 
och har gjort ett grovt schema. De har börjat planera en tacksitts och det lär hamna kring 
den 25e mars. 

Sebastian läser upp verksamhetsmålen och verksamhetsplanen, finns som bilaga. 

Mathias undrar vad huvudtricket för att locka phaddrar är. En idé från Sebastian är att 
öka antalet aktiviteter på våren samt att ge phaddrarna eget ansvar så att de håller bättre 
närvaro och så. 
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§ 10 Ansvarsfrihet 
P.R.I.T. 05 
Mikael Magnusson läser upp verksamhetsberättelsen, finns som bilaga. 

Erik Rönnberg redovisar balansrapporten och resultatrapporten, finns som bilaga. 

Johan Liesén undrar varför vissa konton från föregående år är på noll och svaret är att 
dessa konton inte fanns tidigare. Johan Ehrengren undrar varför de ingående och 
utgående resultaten inte stämmer när balansen stämmer, men Erik påpekar att det inte är 
det viktiga med resultatrapporten och mötet går vidare. Per Rehnberg redovisar den 
första halvan av året och Johan Ehrengren hittar inga konstigheter och det verkar 
stämma. Johan Ehrengren rekommenderar att man ska inventera lager och kassa direkt 
före och efter en kväll. 

Johan Ehrengren läser upp revisorernas revisonsberättelse, finns som bilaga. 

P.R.I.T. 05 beviljas ansvarsfrihet. 

sexIT 04 
Revisorerna vill ha kontakt med sexIT 04 för att diskutera saken. 

sexIT 05 
Bordläggs då de inte är klara. 

NollKIT 04 
Bordläggs då bokföringen inte gjorts färdig och ingen fanns närvarande. 

NollKIT 05 
Mathias Hellman läser upp verksamhetsberättelsen, finns som bilaga. 

Niklas Fröjdh redovisar balansrapporten och resultatrapporten, finns som bilaga. 

Erik Rönnberg frågar kring varför överlämningen nästan var dyrast av samtliga 
arrangemang och Niklas förklarar att halva kostnaden beror på hyra av sportstugan och 
bilen. Dessutom fick NollKIT sitt bidrag från styrIT tre veckor efter att nollningen hade 
slutat, vilket inneburit att ekonomi varit väldigt svårt att planera speciellt då NollKIT är 
en förening som ska satsa på att komma nära nollbalans. Erik är nöjd med det svaret. 
Mikael Magnusson undrar vad kontot profilering innehåller och Niklas berättar att de 
största inre posterna är modulen, tröjor till nollan, overaller till NollKIT, 
phadderaktiviteter och liknande. 

Johan Ehrengren läser upp revisorernas revisonsberättelse, finns som bilaga. Värt att 
notera är att bokföringen gjordes i Excel vilket strider mot kårens regler och godkännes 
inte nästa år. 

NollKIT 05 beviljas ansvarsfrihet. 
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§ 11 Fastställande av nästa års sektionsavgift 
Johan Liesén berättar vad som gäller kring det hela men frågan glider iväg på en 
sektionsbil och Mathias begär att vi återgår till ämnet. De största summorna som vi kan 
få tag på är att äska hos Samuel. Erik berättar att P.R.I.T.s kostnader för hubben kan bli 
rätt stora och Johan lägger till att styrIT godkänner det. 

styrIT föreslår 50 kronor som sektionsavgift, vilket godkänns av sektionsmötet. 

§ 12 Propositioner 
Proposition 1, Utökning av medlemsantalet i P.R.I.T. 
Mathias Hellman läser upp propositionen och noterar att den sista delen med 
valberedningen ska strykas, finns som bilaga i ny form. 

Propositionen antas i sin nya form och antas vara omedelbart justerad. 

Proposition 2, Reglementesändring för P.R.I.T. i §4:5:1 
Mathias Hellman läser upp propositionen och noterar att rustchef ska ersättas med 
rustmästaren, finns som bilaga i ny form. 

Propositionen antas i sin nya form. 

§ 13 Motioner 
Motion 1, Utökning av medlemsantalet och poster i P.R.I.T. 
Mikael Magnusson lägger ner motionen 

Motion 2, Ansvar för Rustmästaren i P.R.I.T. 
Mikael Magnusson bordlägger motionen då reglementesändringen kring rustmästaren 
inte trätt i kraft. 
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§ 14 Övriga frågor 
Fyllnadsval till P.R.I.T. 06 
Fredrik Jäderström Sherstén och Rasmus Wahlman önskar väljas till P.R.I.T. 06 

Fredrik berättar om att han har aspat P.R.I.T. och Johan undrar vad han har för nisch 
och han svarar att det är lite av varje. 

Rasmus berättar om att han har aspat P.R.I.T. och han brinner för att förbättra 
studielokalen. Mathias undrar om de har någon input på gaffelgåtan och märkning 
skulle kanske kunna hjälpa. Linda Erlenhov berättar att när hon satt i en liknande 
position på E-sektionen utan att ha löst det. 

Fredrik och Rasmus väljs in till P.R.I.T. 06. 

digIT 
Johan berättar att man lyckats dra ihop lite nytt folk och att man ska ha en filmkväll nu 
ikväll. digIT ska fixa lite grejer på hemsidan, lägga in de nya och liknande. Joakim Bick 
och Johan fixar film sen. 

§ 15 Mötets avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 Mötets ordförande Mötets sekreterare 
 Johan Liesén Niklas Fröjdh 
   
   
 ____________________ ____________________ 
   
   
 Mötets justerare Mötets justerare 
 Joakim Bick Jonas Wallander 
   
   
 ____________________ ____________________ 
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Av Mathias Hellman 

Antagen 

Proposition 1, Utökning av medlemsantalet i P.R.I.T. 

Bakgrund: 
På förra sektionsmötet (051124) lyftes en motion angående en ändring i 
reglementet där medlemsantalet i P.R.I.T utökas ifrån 7 till 9. Oenigheten på 
sektionsmötet var stor och frågan bordlades. styrIT och P.R.I.T. har efteråt 
fört en diskussion och hittat en väg där alla har mycket att vinna. Genom att 
öka årets medlemsantal och utan att göra en regeländring begränsas 
urvattningen av föreningslivet samtidigt som det bereder goda möjligheter 
att utföra stora ändringar i såväl sektionslokalen som det studiesociala livet 
på sektionen. Genom att ge P.R.I.T. dessa resurser krävs en klar planering 
över de projekt som skall drivas över året och en uppföljning för att nå hög 
verkningsgrad på de nya resurserna. styrIT tror att detta kan ge sektionen 
möjlighet att stabilisera en hög nivå på vår lokal, Hubben 2.0, samtidigt som 
sociala arrangemang för studieteknologen genomförs. 

Förslag: 
Sektionsmötet ger P.R.I.T. möjlighet att vara 9 stycken fullvärdiga 
medlemmar verksamhetsåret 2006, inval till dessa två vakanta platser skall 
ske samma sektionsmöte. 
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Av Mathias Hellman 

Antagen 

Proposition 2, Reglementesändring för P.R.I.T. i §4:5:1 

Bakgrund: 
När P.R.I.T. startades ordnades det så att det fanns tre förtroendeposter i 
kommittén, ordförande, kassör och ölchef. För ett år sedan konkretiserades 
P.R.I.T.’s arbetsuppgifter samt att det utökades med rustansvar. Därför är 
det nu viktigt att det finns en rustmästare som väljs med särskild hänsyn för 
att P.R.I.T.’s arbetsuppgifter skall kunna skötas. Ansvaret som ölchef är 
dock i realiteten obefintligt och ansvaret kan mycket väl vandra mellan, eller 
skötas kollektivt av kommitténs medlemmar.  

Förslag: 
En reglementesändring i §4:5:1 där det nu står ”P.R.I.T. består av 
ordförande, kassör, öhlchef samt maximalt 4 övriga medlemmar” skall 
ändras så att öhlchef tas bort och ersätts med rustchef. Den nya texten i 
§4:5:1 blir då ”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustchef samt 
maximalt 4 övriga medlemmar”. 


