
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Sektionsmöte 2006-05-03 

 

 
 
        
Mötets ordförande  Mötets sekreterare  Mötets justerare  Mötets justerare  
Johan Liesén  Niklas Fröjdh  Joakim Bick  Malte Wannerskog  
 

1 (6) 

§ 1 Mötets öppnande 
Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Mötets behöriga utlysande 
Mötet förklaras behörigt utlyst. 

§ 3 Fastställande av mötets dagordning 
Förändringar från anslagen mötesdagordning: 

En ny punkt angående styrITs budget tillkommer efter motioner. 

Den reviderade dagordningen 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 Malte Wannerskog (IT2) väljs till justerare tillika rösträknare. 
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§ 8 Meddelanden 
Lindholmen 
Johan Liesén sammanfattar att det stora förslaget med E, D och IT med eller utan Z inte 
är realistiskt. Företagen kommer att dra sig ut ur eventuella samarbeten snabbt om 
konjunkturen svänger åt fel håll. Dessutom så har söksiffrorna sjunkit ytterligare i år 
och de kan drabbas ännu hårdare då flyttprocessen tar flera år. 

I förslag tre så får IT-studenterna som läser de drabbade mastersprogrammen sämre, 
Software Engineering och Interaktionsdesign. Dessutom så har redan IT-universitetet en 
mastersutbildning som heter Software Engineering vilket troligen kommer leda till 
problematiska förväxlingar som inte gynnar IT-programmet. 

Erik Hammarberg lägger till att förslag tre innebär att man tappar kontakten mellan 
bachelordelen och mastersdelen på IT-programmet. 

Rickard Nilsson påpekar att förslag ett ger en tyngd då man är tillsammans med E, D 
och Z. Mathias Hellman tror dock att man kommer skala ner förslag ett om det väljs av 
ekonomiska skäl och att man därmed förlorar denna tyngd. 

Johan Liesén nämner också farhågorna med att det kan bli två halvdana campus snarare 
än ett starkt och ett svagt. Jimmy Stridh lägger till att det verkar spikat att förslag ett inte 
blir av, det är för chansartat och därmed orealistiskt. 

Arngrimur Bjarnason lägger till att förslag tre inte uppfyller några av de krav man ställt 
på flytten och att hela flytten blir meningslös då man misslyckats redan från början. 
Jimmy Stridh nämner att Chalmers inte kan dra sig ur då de skulle förlora för mycket i 
status och någonting måste flyttas bara för att det ska se acceptabelt ut. 

Johan Ehrengren undrar vilka övriga mastersprogram som flyttas ut och Jimmy Stridh 
läser upp vilka det är. Resultatet blir att 2200 chalmersstudenter kommer att vara där 
ute, några hundra fler än det är idag. 

Arngrimur Bjarnason undrar om man har någon reell makt och Johan Liesén nämner 
förslag två som exempel, där IT drog sitt strå till stacken för att få bort det som 
alternativ. Mathias Hellman lägger till att styrIT fick bort ”att vara föreslagna” som 
exempel på utflyttningsbara program redan i november. Arngrimur begär en hårdare ton 
i remissen. 

Diskussionen flyttas till Övriga frågor på Mathias Hellman begäran. 

ITs pedagogiska pris 2006 
Priset kommer att delas ut på Finmiddagen och nytt för i år är att vinnaren får en 
prissumma på 5000 kronor. 
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§ 9 Verksamhetsrapporter 
styrIT 05/06 
Johan Liesén berättar att styrIT jobbat med Lindholmen, varit på en del möten och snart 
ska skriva remissen. Utöver det så har styrIT haft aspning med ett resultat som snart blir 
offentligt. 

P.R.I.T. 06 
Erik Hammarberg berättar om att de har fixat en pubrunda som gick ganska bra. De har 
jobbat med Hubben under påsklovet, främst bänken i köket och diskmaskinen. Nu 
återstår att ställa upp rutinerna för hur dessa ska användas. 

Nicklas Gummeson tycker att städningen har fungerat dåligt och P.R.I.T. svarar med att 
de ska ha ett möte om det till veckan där de ska reda ut alla problem och skapa tydliga 
rutiner. 

sexIT 06 
Erik Jutemar berättar att de haft en gasque som inte var så stor men däremot trevlig. 
Därefter hade de reunITe tillsammans med de andra sektionsföreningarna och nu förra 
veckan, under CM i fest, så hade de en Pulp Fiction gasque tillsammans med KfKbs 
sexmästeri. 

NollKIT 06 
Sebastian Jansson berättar att de haft en tacksitts som var uppskattad. De har i princip 
gjort klar sin hemsida och modulen är näst intill klar. 

De har planerat kring nollningen och det är i princip spikat. De har även knutit kontakter 
till tidigare NollKIT och andra nollk under olika evenemang. De kommer att ha ett 
nollk-kalas ute vid bastun. De har haft phadderpub och lyckats få ihop tillräckligt många 
för att ha åtta grupper. De har ordnat sponsorer och satt upp ett antal deadlines. 

Johan Ehrengren frågar kring nollavgiften och får svaret att den kommer att ligga på 
300 kronor som förra året och subventionera så mycket som möjligt. 

frITid 05/06 
De har haft en aspning och nästa vecka är det CM i fotboll och information kring det 
finns på forumet. Det är osäkert om det blir någon paintball, men om det blir av så 
dyker det upp. 
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§ 10 Ansvarsfrihet 
sexIT 04 
De berättar att de haft problem med kassörsrollen och det var Anders Fredrikson och 
Oskar Wingård som tagit rollen efter att den tidigare kassören hoppat av efter halva 
perioden. 

Johan Ehrengren som är revisor noterar att det inte finns några felaktigheter även om 
bokföringen varit lite si och så. Det finns inga hinder för att bevilja sexIT 04 
ansvarsfrihet och Johan Liesén tillstryker att styrIT håller med. Revisorernas 
revisionsberättelse finns som bilaga. 

sexIT 04 beviljas ansvarsfrihet. 

armIT 05 
Linda Benroth redovisar, verksamhetsberättelsen finns som bilaga. 

Johan Ehrengren som är revisor noterar att det är en mycket bra redovisning och att det 
inte finns några hinder för att ge armIT 05 ansvarsfrihet och Johan Liesén tillstryker att 
styrIT håller med. Revisorernas revisionsberättelse finns som bilaga. 

armIT 05 beviljas ansvarsfrihet 

§ 11 Personval 
styrIT 06/07 
Mathias Hellman från valberedningen och styrIT 05/06 berättar att trots den höga 
aspnärvaro så har det visat sig att intresset för att verkligen vara med inte har varit lika 
stort. Mathias läser upp valberedningens förslag, finns som bilaga. 

Valberedningens förslag är Joakim Bick (IT2) som ordförande, Markus Westerström 
(IT2) som vice ordförnade, Niklas Fröjdh (IT2) som kassör, Jakob Fink (IT2), Rickard 
Nilsson (IT1), Peter Fransson (IT1) och Sebastian Jansson (IT1) som ledamöter. 

Mathias Hellman noterar att det är en extra ledamotspost i styrIT i år och det beror alltså 
på att arbetsmarknadskontakten numera sköts från styrIT då inte armIT finns. Platsen 
som sekreterare och platserna inom snIT är även vakanta och Johan Ehrengren påpekar 
att vi inte får vara en sektion under kåren om vi inte har en studienämnd så tills vidare 
så får styrIT ta det ansvaret. 

Johan Liesén berättar om snITs vikt och Jakob Fink berättar att det inte är särskilt stor 
arbetsbörda och handlar mest om att gå på kårens utbildningsutskott två gånger per 
period och ta hand om kursutvärderingarna. styrIT är även beredda på sänka 
närvaroansvaret för medlemmarna i snIT på styrelsemötena för att minska arbetsbördan 
ytterligare. 
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Johan Liesén undrar om någon är intresserad och Andreas Duchen och Therese Lagnell 
har visst intresse. 

Joakim Bick presenterar sig själv och har tidigare varit med i NollKIT och styrIT och 
har nu kommit med i FuM. 

Markus Westerström presenterar sig själv och har tidigare varit med i NollKIT. Markus 
vill arbeta för bättre engagemang och bättre gemenskap mellan föreningarna. 

Niklas Fröjdh presenterar sig själv och har erfarenheter i NollKIT som kassör och i 
styrIT som sekreterare. Han har som mål att strukturera ekonomin mellan sektionens 
föreningar och styrIT samt mellan sektionen och programledningen. 

Jakob Fink har varit ordförande i snIT. 

Rickard Nilsson, öisare, vill arbeta mot mer engagemang. Informationsflödet inom 
sektionen är bristfälligt. Johan Ehrengren undrar om Rickard kan tänka sig att vara 
sekreterare och får svaret att han nog kan vara vikarie tills vidare. 

Peter Fransson, ny i föreningslivet, vill driva arbetsmarknadsfrågorna och hålla i det 
som skulle ha blivit armIT. 

Sebastian Jansson är aktiv i NollKIT som ordförande och vill därmed rikta in sig på de 
nyantagna.  

Joakim Bick får frågan om vem som kommer att bli sekreterare och Joakim svarar att vi 
löser det då vi har en vikarie nu. 

Johan Ehrengren frågar ”Ni är bara herrar – kommer ni driva nåt jämställdhetsarbete?” 
och Joakim Bick svarar ”Det kommer vi göra efter bästa förmåga”. 

Samtliga antas enligt valberedningens förslag. 

snIT 06/07 
Inga val hålls då ingen sökt platserna 

frITid 06/07 
frITid har lämnat ett eget förslag på nästa års medlemmar, utanför valberedningen. 

Magnus Jonsson som ordförande, med mål att frITid ska bli lite mer aktiva. Magnus vill 
ha fokus på sponsring och mer aktiviteter, speciellt under nollningen. 

Johan Alenius som kassör, har inte haft tidigare förtroendeposter eller någon erfarenhet 
som kassör. Utgifter är hallhyra för innebandyn varje fredag. Jimmy Stridh betonar att 
pengar kan flöda in om man äskar från styrIT och motiverar med bra evenemang. 

Rickard Alfjärd som informationsansvarig, som mest kommer att innebära att IT-
sektionen vet vad frITid sysslar med. Har varit med som klassrepresentant för idrott ett 
år och har även ett brinnande intresse för idrott. En ny hemsida kanske kommer. 

Magnus Vestergaard som materialansvarig och Adam Malmquist som 
Supporteransvarig, men ingen av dem är närvarande. 
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Samtliga närvarande väljs in och de två andra väljs in under förutsättningen att de 
samtycker till det. 

§ 12 Motioner 
Motion 1, Ansvar för Rustmästaren i P.R.I.T. 
Mathias Hellman föreslår att motionen bordläggs då författaren, Mikael Magnusson, 
inte är närvarande. Erik Hammarberg går igenom varför den bordlagts tidigare. Johan 
Ehrengren föreslår att den godkänns med ändring av ”kontaktlänkt” till ”kontakt”. Erik 
Rönnberg föreslår att sista punkten stryks. 

Motionen är antas med omskrivningen att sista punkten ska ändras till ”fungera som 
kontakt för P.R.I.T i lokalfrågor”. 

§ 13 Fastställande av preliminär budget 
Christoffer Enqvist presenterar budgeten och en diskussion uppstår. Mathias Hellman 
föreslår att styrIT får lösa detta tills nästa möte. Johan Ehrengren kommer med en 
mängd förslag kring möteskostnader och hur dessa är uträknade. Erik Hammarberg 
tycker att det är rimligt om det är befogat. Jimmy Stridh tycker att det är bra med lite 
mer än det föreslagna så att man kan ha råd med riktiga lunchmöten. Diskussionen 
ändas och mötet går till beslut. 

Beslutet är att styrIT reviderar budgeten tills nästa möte. 

§ 14 Övriga frågor 
Remissvaret angående Lindholmen 
Vidare diskussion kring Lindholmen och Joakim Bick föreslår att man går till beslut och 
alternativen tas fram: 1, ställa sig negativa till alla förslag, 2, ställa sig negativa till alla 
förslag men välja förslag tre vid tvång och 3, positiva till förslag ett. 

Mötet röstar och beslutet blir att styrIT ska utforma remissen enligt alternativ 2. 

§ 15 Mötets avslutas 
Johan Liesén förklarar mötet avslutat. 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2006-05-03 

Av Mikael Magnusson 

Antagen 

Motion 1, Ansvar för Rustmästaren i P.R.I.T. 

Bakgrund: 
Det krävs ansvartilldelning av nedanstående punkter inom föreningen och sektionen. 

Förslag: 
Motionen gäller tillägg till reglementet för Teknologsektionen Informationsteknik. 

 

 [tillägg] 

Det åligger P.R.I.T:s Rustmästare att: 

• leda arbetet med renovering/nybyggnation i sektionslokalen 

• ansvara för verktyg och utrustning i sektionslokalen 

• ansvara för att kontrollera att städning utföres 

• ansvara för att städmaterial finnes tillgängligt 

• fungera som kontakt för P.R.I.T. i lokalfrågor 

[/tillägg] 

 


