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§ 1 Mötets öppnande 
Joakim Bick (styrIT) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av mötets ordförande 
Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 
Rickard Nilsson (styrIT) och Malte Wannerskog föreslås som sekreterare där Rickard 
Nilsson blir vald till sekreterare. 

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Jonas Wallander (IT2) och Malte Wannerskog (IT3) väljs till justerare tillika 
rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 
Mötet förklaras behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 
Mathias Hellman (IT3) föreslår att motion 1 och 2 stryks från dagordningen då han inte 
tänker ta upp dessa. Ingen annan vill heller lyfta dessa motioner och de stryks därför 
från dagordningen. 

En ny punkt läggs också till som övrig fråga på dagordningen: P.R.I.T.s medlemsantal. 

§ 7 Adjungeringar 
Kaj Fehlhaber från kårledningen presenterar sig själv och kommer att medverka under 
sektionsmötet. 
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§ 8 Meddelanden 

Lågt söktryck på IT 
Det låga söktrycket till IT-sektionen har resulterat i en utredning om dimensionering 
och Mathias Hellman informerar om vad detta innebär. De låga intagningspoängen som 
resulteras av det låga söktrycket medför ett minskande av antalet platser. Nästa läsår 
kommer IT-programmet att ha 60 platser med möjlighet till övertag om situationen 
skulle ändras drastiskt. 

Ändringar i datasystemet 
Printerquotan har sjunkit till 250 st utskrifter per termin från tidigare 700 st per läsår. 
Utrymmet har däremot utökats till 1 GiB och det har skett en regeländring för 
hemsideutrymmet. Det är numera förbjudet att ha personliga hemsidor och allt material 
som läggs upp ska vara studierelaterat. 

Laptops 
Det blir inget erbjudande om laptops till årets treor till skillnad från tidigare år. 

Kårledningens hemsida 
Kaj Fehlhaber informerar om kårledningens hemsida där man kan hitta mycket 
information. Det går även bra att ställa frågor till honom under mötets gång. 

§ 9 Verksamhetsrapporter 

styrIT 06/07 
Joakim Bick berättar vad styrIT06/07 har åstadkommit hittills under läsåret, vilket 
knappt är någonting då det är i början av läsåret ännu. 

NollKIT 06 
Då Sebastian Jansson (NollKIT) är sjuk och frånvarande drar Gustav Sohtell (NollKIT) 
verksamhetsrapporten för NollKIT 06. Det har skett några ändringar jämfört med 
tidigare år, bl a flytt av nollmiddagen och ett nytt moment i och med IT-game. De 
kommer snart att dra igång aspningen. Det finns fortfarande pengar kvar men det är en 
del saker som inte är betalda ännu. Återstående pengar kommer att ta slut meddelar 
Johan Boberg (NollKIT), kassören i NollKIT. 

sexIT 06 
Fredrik Simón (sexIT) berättar om de arrangemang som har hållits efter 
sommaruppehållet. Detta är Övningsgasquen, EDIT-släppet och bastukalaset 
tillsammans med NollKIT. Förra fredagen hölls även en Monty Python-gasque. De har 
även köpt in shot-glas som sektionen får bruka, infört shIT (shot IT) och gjort en ny 
hemsida. sexIT kommer eventuellt att arrangera aspning tillsammans med NollKIT och 
eventuellt även P.R.I.T.. 
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P.R.I.T. 06 
Erik Hammarberg (P.R.I.T.) berättar vad P.R.I.T. har sysslat med efter föregående 
läsårets slut. De har oljat golvet i Hubben under sommaren, fixat lite diverse småsaker i 
Hubben, varit med och arrangerat mottagningen på Götaplatsen för de nya ettorna, 
hjälpt till under nollningen, fixat en pubrunda som gick väldigt bra, varit phaddrar i två 
phaddergrupper och haft en snabbt påkommen valvaka i Hubben. Framöver väntar 
aspning som kommer att ta form nästa eller nästnästa vecka. Det kommer även att 
arrangeras ett pokermästerskap, sannolikt nästa läsperiod. P.R.I.T. känner också att de 
behöver måla upp sektionsmärket innan de går av. Niklas Brännström (P.R.I.T.) tycker 
också att städningen av Hubben har fungerat grymt bra. 

frITid 06/07 
Då Magnus Jonsson (frITid) är frånvarande drar Johan Alenius (frITid) 
verksamhetsrapporten. De har haft en volleyboll-aktivitet som inte blev värst populär, 
gått igenom en låda som stått i styrIT-skrubben, presenterat sig för de nya ettorna, samt 
fixat sponsrat matchställ för CM av Netshirt.se. De kommer att få 15 st matchställ för en 
kostnad av 1500 SEK. I matchstället ingår tröja, shorts och strumpor. Detta motsvarar 
70% rabatt och matchställen kommer att innehålla nummer, logo och någon typ av 
reklamplats från Netshirt.se. De har även bokat en Åre-resa dit 16 st är anmälda i 
dagsläget. Man har även fört diskussioner med idrottsföreningen på Maskinteknik om 
att samhyra Fysikens lokaler, men detta blev en för hög utgift. Det har även diskuterats 
vilka CM man ska ställa upp i, mer om detta senare. De har även haft kontakt med den 
gamla kassören i frITid 05/06 som rapporterade om 2500 SEK på kontot. 

Mathias Hellman berömmer att föreningen har lyckats fixa sponsor, något som 
IT-sektionen överlag är väldigt dåliga på och en applåd utdelas för detta. 

§ 10 Fastställande av budget 
Niklas Fröjdh (styrIT) presenterar ekonomin i form av en Power Point-bild. En 
diskussion uppstår också om att tillsätta mer pengar till frITid. Några röster menar att 
frITid bör ha mer pengar för att kunna genomföra fler aktiviteter, medan andra tycker 
att de likväl kan eska pengar från styrIT vid behov, något som styrIT har klargjort är 
okej. 

Mathias Hellman lägger in ett ändringsyrkande om att ändra frITids kostnader från 
−5000 SEK till −10 000 SEK. Budgeten klubbas dock igenom som den ligger utan 
ändringsyrkandet efter votering med en klar majoritet för beslutet. 
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§ 11 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

styrIT 05/06 
Ordförande för styrIT 05/06 Johan Liesén är frånvarande och verksamhetsberättelsen 
dras istället av Mathias Hellman (vice ordförande, styrIT 05/06). Mycket fokus lades 
under fjolåret på diskussionen kring Lindholmen och en eventuell flytt dit. Efter en 
redovisning av ekonomin för föregende år beslutas det att styrIT 05/06 ska bli 
ansvarsbefriade då revisorerna har granskat ekonomin och inte funnit några hinder för 
ansvarsbefriande. 

snIT 05/06 
snIT 05/06 har ingen närvarande representant. 

NollKIT 03/04 
NollKIT 03/04 representeras av dåvarande ordförande Johan Ung. Styrelsen har tagit 
del av revisionsberättelsen och Joakim Bick läser ett utdrag därifrån där ordförande och 
kassör tillstyrkes ansvarandefrihet. De beviljas sedan också ansvarsfrihet efter att 
revisorerna bekräftat att de inte kunnat hitta några hinder för ansvarsbefriande. 

frITid 05/06 
frITid 05/06 har ingen närvarande representant. 

§ 12 Personval 

styrIT 06/07 
Rickard Nilsson, som redan är invald i styrIT 06/07, drar en presentation av sig själv 
och väljs därefter in som förtroendeposten sekreterare för styrIT 06/07. 

snIT 06/07 
Andreas Duchén presenterar sig själv och väljs in som ordförande till snIT 06/07. Han 
är ensam sökande till snIT 06/07 och ser ut att bli ensam tills Fredrik Simón ställer upp 
som enda kandidat till vice ordförande-posten. Han väljs också in som vice ordförande 
till snIT 06/07. 
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Valberedningen 
Det finns 9 st kandidater till valberedningen som ska bestå av 5 st personer: Frida 
Polheimer (NollKIT), Josefin Nimstedt (NollKIT), Andreas Duchén (NollKIT), Niklas 
Gummesson (NollKIT), Markus Westerström (styrIT), Rickard Nilsson (styrIT), 
Nikolai Andrejetz (sexIT), Fredrik Simón (sexIT), Anna Nyström (P.R.I.T.). Beslut om 
röstningstillvägagångssätt sker och det beslutas att man ska rösta i 5 omgångar där den 
kandidat som får flest röster väljs in till valberedningen. Det beslutas också att om två 
personer får lika många röster väljs båda in och det finns plats. I första omgången får 
Anna Nyström flest röster och väljs in till valberedningen. I andra omgången väljs 
Markus Westerström in då han får flest röster. Niklas Gummesson och Rickard Nilsson 
får lika många röster i den tredje omgången, och fler än någon annan kandidat, och väljs 
därför båda in i valberedningen. I den sista omgången får Nikolaj Andrejetz flest röster 
och blir därmed sista personen som väljs in i valberedningen. 

Revisorer 
Endast två kandidater är intresserade till posterna som revisorer; Sophie Kores och 
Josefin Nimstedt. Det är sektionens mening att välja in dessa två och de anses därmed 
vara invalda.  

§ 13 Propositioner 
Inga propositioner. 

§ 14 Motioner 
Det beslutades under fastställandet av mötets dagordning att båda motionerna skulle 
strykas då Mathias Hellman inte ämnade ta upp dessa under mötet. 
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§ 15 Övriga frågor 

P.R.I.T.s medlemsantal 
Erik Hammarberg föreslår att man ändrar stadgan för P.R.I.T. till att de får ha maximalt 
9 medlemmar. Detta förslag möter motstånd av Mathias Hellman och Johan Boberg 
som inte anser att P.R.I.T.s medlemsantal behöver utökas. Mathias Hellman anser det 
inte vara nödvändigt med 9 personer i P.R.I.T. och poängterar dessutom att det kan bli 
svårt att hitta 9 medlemmar till föreningen kommande år då antalet platser minskar till 
sektionen. Erik Hammarberg förtydligar dock att bara för att stadgan säger maximalt 9 
medlemmar är det upp till valberedningen att välja ett lämpligt antal och hänvisar också 
till NollKITs stadga där det står att föreningen kan vara maximalt 10 medlemmar, men 
som aldrig varit fler än 7 st. Medlemmar från P.R.I.T. anser att de har behövt sina 9 
medlemmar för att kunna utföra många av de aktiviteter som har hållits under årets 
gång. Rickard Nilsson berömmer P.R.I.T.s insats under året och ifrågasätter om den, 
enligt honom, mycket lyckade pubrundan som ägde rum senast skulle kunna fortsätta i 
samma trend utan de 9 medlemmar som P.R.I.T. yrkar på att ha i fortsättningen. Svaret 
lyder att det skulle vara helt otänkbart att ha de stationer som fanns på senaste 
pubrundan om man inte var 9 personer. Johan Boberg tycker inte att P.R.I.T. ska utökas 
till 9 medlemmar då många personer ofta innebär försvårat samarbete inom gruppen 
vilket kan försämra kvalitén. Det poängteras dock återigen att bara för att stadgan säger 
maximalt 9 medlemmar behöver man inte ta in maximalt antal. Det har dessutom 
fungerat bra i P.R.I.T. detta år med 9 medlemmar, vilket också har behövts. 

Eftersom stadgan inte hinner ändras innan nästa inval kommer valberedningen 
fortfarande att ta ut 7 medlemmar till nästa P.R.I.T.-generation och skulle 
medlemsantalet behöva utökas kommer ett extra inval att ske där ytterligare maximalt 2 
personer väljs in till P.R.I.T.. 

§ 16 Mötets avslutas 
Joakim Bick förklarar mötet avslutat. 



Tekonologsektionen Informationsteknik Budget Prel. res Budget
05/06 05/06 06/07

Intäkter
Föreningarna Intäkter sexIT 10 000 0 10 000

Intäkter P.R.I.T. 10 000 0 10 000
Intäkter armIT 5 000 0 5 000
Summa 25 000 0 25 000

Sektionen Sektionsavgift 25 000 32 300 35 000
Programledningsstöd 90 000 180 000 90 000
Summa 115 000 212 300 125 000

Summa intäkter 140 000 212 300 150 000

Kostnader
Föreningarna Kostnader sexIT -10 000 0 -10 000 

Kostnader P.R.I.T. -10 000 0 -10 000 
Kostnader armIT -5 000 0 0
Kostnader NollKIT -56 000 -56 000 -56 000 
Kostnader digIT -1 000 0 -1 000 
Kostnader snIT -1 000 0 -1 000 
Kostnader frITid -3 500 -3 500 -5 000 
ReunITe 0 0 -1 000 
Transport -10 000 -1 858 -5 000 
Bankkostnader -2 000 -990 -1 500 
SMS-tjänster -500 -200 -500 
Summa -99 000 -62 548 -91 000 

Styrelsen Möteskostnader -3 000 -499 -4 000 
Kontorsmateriel -1 000 -125 -1 000 
Arbetsmarknadskostnader 0 0 -5 000 
Telefon inom styrIT 0 0 -1 000 
Utbildning 0 -1 000 -1 000 
Kickoff -2 000 -3 052 -3 000 
Aspning & Profilering -2 000 -4 119 -4 000 
Summa -8 000 -8 795 -19 000 

Sektionen Sektionsmöten -1 000 -264 -2 000 
Telefon i Hubben -1 500 -842 -1 000 
Städmateriel -8 000 -5 980 -8 000 
Tillbehör & Underhåll -9 000 -21 194 -20 000 
Försäkring -3 500 -1 200 -2 000 
Summa -23 000 -29 480 -33 000 

Summa kostnader -130 000 -100 822 -143 000 

Balans 10 000 111 478 7 000


