Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2006-11-29

§1

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

§2

Val av mötets ordförande
Joakim Bick väljs som mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Rickard Nilsson väljs som sekreterare för mötet.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Jakob Fink (styrIT) och Rasmus Wahlman (IT2) välj som justerare tillika rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Joakim Bick informerar att mötet utlystes den 20:e november och mötet finnes utlyst av
sektionen som behörigt utlyst.

§6

Fastställande av mötets dagordning
Joakim Bick informerar att personvalen är ändrade. Dels kommer P.R.I.T. att väljas in
före sexIT och NollKIT och dels kommer en ny revisor väljas in under punkten
Revisorer. Motion 3 är också struken då motionsinlämnaren inte ämnar lyfta motionen.
Punkt 12 (Motioner) flyttas till efter punkt 9 (Verksamhetsrapporter). Mötets
dagordning fastslås därmed.

§7

Adjungeringar
Inga adjungeringar under detta sektionsmöte.

§8

Meddelanden
P.R.I.T.s medlemsantal
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Joakim Bick sammanfattar styrITs utlåtande som lyder:
Pubrundorna har blivit väldigt mycket bättre och det har märkts att man kunnat göra
mer på 9 personer än vad man tidigare kunnat. Man märker också att föreningen har haft
en förkärlek till PR-delen och att rustmästeriet inte har fungerat lika bra. styrIT har
också sett att det funnits kommunikationsproblem i P.R.I.T..

§9

Verksamhetsrapporter
styrIT 06/07
Joakim Bick berättar att styrIT 06/07 har haft fortlöpande möten, jobbat allmänt med
saker som rör sektionen och diskuterat lokalfrågor. Programmet kommer antagligen att
minska till nästa år och det kan leda till mindre pengar som kanske inte räcker till att
bekosta nuvarande lokalen. Hugo Ankarloo (IT3) ifrågasätter om lokalen ska bytas till
en mindre och Joakim Bick svarar att det är ett förslag, liksom att man slår ihop
lokalerna med D- och E-sektionen. Hugo Ankarloo undrar när detta i så fall skulle
inträffa och Joakim Bick svarar att det inträffar när man i så fall får mindre pengar.

snIT 06/07
Andreas Duchén (snIT) berättar att snIT 06/07 har fått en ny vice ordförande i Fredrik
Simón. De håller på att införa en ny modell av kursutvärderingar och har infört ett nytt
belöningssystem som gör att man får 500 SEK på Chalmerskårlegitimationen istället för
presentkort på Cremona.

NollKIT 06
Nicklas Gummesson (NollKIT) redovisar verksamhetsrapporten då Sebastian Jansson
(NollKIT) är på Dreamhack och därmed frånvarande. NollKIT 06 har haft en
utvärdering som ännu inte kommit tillbaka. De har också haft aspning med
informationskväll, filmkväll, förfest i tågvagnen till pubrundan, samt en hemlig aktivitet
där de åkte till Danmark.
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sexIT 06
Fredrik Simón (sexIT) berättar att de har haft lite aspaktiviteter, gjort t-shirts och gått på
kalas bland annat. De har inte arrat några egna kalas, men har Mexicogasque på fredag
som de förbereder. Den tidigare nämnda danmarksresan var också ett samarr mellan
NollKIT och sexIT.

P.R.I.T. 06
Erik Hammarberg (P.R.I.T.) berättar att de har haft en väldigt lyckad pubrunda. Den
gick över förväntan och maten gick väldigt bra. De tjänade cirka 2000 SEK enbart på
matstationen. De har också kört aspning med en hel del aktiviteter, bl a en spelkväll.
Imorgon kommer sektionsmästerskap inom poker att arrangeras som i år blir en treårig
tradition. De har byggt och grejat i Hubben även om byggpuben inte riktigt blev den
framgång som de hade tänkt sig då mycket av det material som krävdes var slut i
affärerna. Bl a var anslagstavlor och gardiner slut. Detta kommer dock upp innan
tentorna. De har åkt skridskor som aspaktivitet, arrat en sittning och haft en omsits.

frITid 06/07
Magnus Jonsson (frITid) berättar att de har fått fler folk som spelar innebandy på
fredagarna. Åreresan är planerad och klar och kommer att bli av. De lirar också
innebandy i korpen och har lite planer inför nästa år. CM hålls på fredag i innebandy på
Lundystrand vilket de också ställer upp i.

§ 10

Motioner
Förslag till en intresseförening, 8-bIT
Hugo Ankarloo har lagt förslaget och sammanfattar det som står i motionen. Rickard
Nilsson undrar om det finns intresserade medlemmar till föreningen vilket det finns.
Annica Corell frågar om man inte skulle kunna slå ihop den med den redan existerande
intresseföreningen rolit. Hugo Ankarloo berättar att det fanns planer på att slås samman
med laggit från början, men man fann att det var bättre att ha en egen förening. Markus
Westerström frågar om det finns nackdelar med många intresseföreningar och Rickard
Nilsson svarar att det blir ett längre reglemente att läsa. Inga andra nackdelar tycks
finnas. Mathias Hellman berättar om andra intresseföreningar som finns och Rickard
Nilsson meddelar att han uppdaterade wikin på hemsidan nyligen så att denna täckte
alla intresseföreningar på sektionen. Andreas Duchén frågar när nästa TV-spelskväll
kommer att äga rum och svaret är den 8:e december. Fredrik Simón frågar om det är
planerat att hålla regelbundna arrangemang i framtiden, vilket Hugo Ankarloo svarar ja
på.
Joakim Bick frågar om sektionen är redo att gå till beslut, vilket sektionen finner.
Nicklas Gummesson ber om en förklaring i röstandetillvägagångssättet efter att Joakim
Bick frågat om alla vet hur man går tillväga. En snabb förklaring ges varpå Hugo
Ankarloo frågar om han också får rösta, vilket han får och blir informerad om.
Sektionen beslutar att godkänna intresseföreningen 8-bIT.
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Utökning av medlemsantalet i P.R.I.T.
Erik Hammarberg berättar lite om bakgrunden till motionen (som också står skrivet i
denna). Joakim Bick lämnar därefter diskussionen fri.
Niklas Fröjdh börjar med att föreslå att man lägger till en punkt i motionens formulering
för att P.R.I.T. ska vara rättstavat enligt stadgarna och reglementet, vilket Erik
Hammarberg går med på. Markus Westerström undrar om det inte ska existera ett
P.R.I.T. i det fall för få personer aspar föreningen. Erik Hammarberg svarar att han inte
tror att verksamheten går att bedriva på så få personer och Anna Nyström säger att man
då måste skära ner på arbetsuppgifterna i det fallet. Mathias Hellman säger att han först
och främst vill veta vad styrIT tycker i frågan och noterar också att motionen inte fanns
utlyst i fredags. Han informerar också att denna kan bordläggas eftersom den inte är
korrekt utlyst. Han undrar också vad som är nytt med denna motion jämfört med
tidigare motioner med samma syfte. För det fjärde undrar han också om det ska fixas
mer på sektionslokalerna om det i framtiden kan bli tal om att byta dessa. Erik
Hammarberg säger att motionen var inskickad i tid men att mailsystemet förhindrat en
korrekt utlysning. Mathias Hellman diskuterar vidare och säger att den inte alls är
korrekt utlyst, vare sig försenade mailsystem eller annat. Han efterlyster återigen ett
utlåtande från styrIT.
Joakim Bick beklagar att den inte blivit korrekt utlyst och att omständigheterna är
olyckliga. Han undrar också om det verkligen skulle ge någonting att bordlägga den.
Erik Hammarberg säger att han vill ha motionen till beslut vilket tidigare inte har hänt.
Mathias Hellman instämmer men efterlyser också ett underlag jämfört med de gånger
ett beslut inte har kunnat tas. Mikael Magnusson hänvisar till styrITs utlåtande under
meddelanden som svar på hans efterlysning om styrITs uttalande. Niklas Brännström
(P.R.I.T.) säger att motionen nu inte är densamma som från början och att det nu är
maximalt 8 medlemmar som nämns, och dessutom ett minimiantal.
Rickard Nilsson lyfter en ordningsfråga om streck i debatten och sektionen beslutar att
dra streck i debatten. Niklas Brännström vill ha ett styrIT-utlåtande och Joakim Bick
meddelar att styrIT är kluven i frågan och att den har diskuterats mycket. Då det funnits
en oensehet i styrelsen har man därför inte kunnat ha en gemensam åsikt. Erik Rönnberg
kritiserar strecket i debatten och tycker att det är olämpligt då ingen diskussion har
kunnat föras. Han undrar också vart underlaget finns till minimiantalet.
Erik Hammarberg börjar med att besvara underlagsfrågan. Sittande P.R.I.T. har bedrivit
verksamhet under ett år och har under denna tid jobbat och slitit och haft roligt. Alla i
P.R.I.T. känner att ett färre medlemsantal som 5 personer inte hade funkat för att
bedriva verksamheten. De har arbetat i Hubben och varit engagerade under nollningen
och under senaste läsperioden haft arr en till två gånger i veckan. Därför anser man att 3
personer inte duger som minimiantal och tycker återigen att 8 personer är lämpligast att
vara i föreningen. Med 8 personer har man möjlighet att genomföra allt man vill,
inklusive pubrunda, rustverksamhet och PR-verksamhet.
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Joakim Bick frågar om sektionen är redo att gå till beslut men Mathias Hellman yrkar
på att man bordlägger motionen istället. Att ta ett beslut i denna fråga när inte ens styrIT
har haft en enad riktning eller när man på sektionsmötet inte kunnat ha en ordentlig
diskussion är under all kritik. Markus Westerström svarar att det känns fel att komma
med något beslut eller utlåtande som inte hela styrelsen ställer sig bakom. Peter
Fransson påpekar att man har diskuterat frågan rätt rejält. Hugo Ankarloo säger att man
har snackat om detta jättemycket och han har inte hört något negativt i denna fråga som
talar mot motionen.
Niklas Brännström uttalar att han blir förbannad och tycker att det är löjligt att frågan
ska behöva tas upp i ytterligare ett sektionsmöte. Erik Rönnberg ser det stora problemet
med motionen att streck i debatten har begärts. Frida Polheimer (NollKIT) säger att
ettorna inte har diskuterat denna fråga ordentligt och tycker att det då är svårt att fatta ett
beslut. Mathias Hellman är beredd att riva upp bordläggningen om streck i debatten tas
bort. Rickard Nilsson svarar att han inte vill ta bort streck i debatten såvida motionen
inte går till beslut (och inte bordläggs av någon annan). Sektionen beslutar att lyfta
diskussionen i debatten för att gå till beslut, vilket sektionen är enig om.
Anna Nyström vill ta upp det som Hugo Ankarloo tidigare nämnde, om att det snackas
mycket men att det egentligen inte finns några direkta argument mot förslaget. Niklas
Fröjdh som har suttit i styrIT länge och dessutom varit sekreterare påpekar att det har
funnits möjlighet att läsa protokollen från tidigare sektionsmöten på hemsidan, som svar
på Frida Polheimers tidigare argument. Annica Corell säger att det är en nackdel att ha
ett minimiantal för att man ändå kan bedriva någon typ av verksamhet på färre personer.
Erik Hammarberg säger dock att siffran är skriven med avseende på de arbetsuppgifter
som finns i reglementet.
Mathias Hellman tycker att 8 personer är lite för mycket och kan förstå att det inte
fungerar med 3 personer. Han tycker dock att man borde fundera på om P.R.I.T. istället
kanske ska ha fasta poster och därefter obegränsat med medlemmar. Han har också
svårigheter med att se att arbetsbördan motiverar 8 personer. Återigen anknyter han
också till att sektionslokalen kan komma att bytas ut i framtiden varför man kanske inte
skulle ägna lika mycket arbete på rustmästeri.
Erik Rönnberg säger att detta är en ny motion och att under hans år i P.R.I.T., då de var
5 personer, lyckades bedriva verksamhet alldeles utmärkt. Niklas Brännström påpekar
att rustdelen lagts på P.R.I.T. nyligen och att föreningen har växt till en stor förening de
senaste åren vilket man bör vara medveten om. Anna Nyström säger att man med 5
personer (under Erik Rönnbergs år) hade mer kommunikationsproblem än detta år då
man varit 9 personer och att man inte gjort de saker som reglementet säger det året (då
de var 5 personer). Johan Boberg antar att det är många som inte läst tidigare
diskussioner och vill att Niklas Fröjdh berättar om vad som hänt på tidigare
sektionsmöten. Han informeras om att dessa funnits fritt att läsa på hemsidan under en
längre tid om man varit intresserad, men han påpekar att alla kanske inte vet vart man
kan läsa dessa. Rickard Nilsson påpekar då att alla är skyldiga att känna till stadgarna
och att tidigare protokoll funnits på samma hemsida att tillgå. Niklas Fröjdh påpekar
också att man under sektionsmötet kan öppna dessa protokoll för att se efter vad som
tidigare sagts om det skulle vara av intresse.
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Erik Rönnberg förbereder och kommer in med ett ändringsyrkande. Jonas E Mattsson
ifrågasätter Mathias Hellmans påpekande om att lägga ner rustmästeriet för att
sektionslokalen kan komma att läggas ner i framtiden. Joakim Bick vill då poängtera att
detta är en lång process och att det bara är en möjlighet. Hugo Ankarloo bygger vidare
på detta och tycker att man ska tänka på det som finns nu och att det vid sådana
ändringar krävs andra ändringar i reglementet. Mathias Hellman besvarar att han släpper
den punkten. Han har också tittat igenom nomineringarna och sett att det finns en
vakant plats i NollKIT. Han tycker det är dumt att låta vissa föreningar svälla när det
finns vakanta platser i andra föreningar. Erik Hammarberg replikerar att vakanta platser
och maxantal inte har direkt koppling till söktrycker. Olof Kamp säger att det ryktas om
att det finns folk som ämnar söka den vakanta platsen i NollKIT.
Annica Corell undrar om det inte tidigare varit så att folk har glidit över till andra
förningar och tycker att det visst finns samband där. Niklas Brännström tycker dock inte
att man kan tvinga folk till andra föreningar bara för att det finns tomma platser där.
Rickard Nilsson ställer sig upp och ber om ursäkt för att han tidigare reagerade starkt
mot Johan Bobergs uttalande och säger därefter att föreningarna borde kunna utnyttja
sin potential och att maxantalet inte säger att man nödvändigtvis måste ta in så många
personer. Frida Polheimer ser inte behovet av att behöva 8 personer istället för
nuvarande 7. Mathias Hellman säger att det här med NollKIT beror på att man tidigare
hade andra ansvarsområden är i nuläget. Rickard säger att mer konkret är pubrundan ett
utmärkt exempel på när man behöver 8 personer. Annica Corell undrar varför man inte
kan dela arret mellan P.R.I.T. och sexIT. Niklas Brännström svarar att man som sexITmedlem gärna vill vara med på pubrundan själv och inte arra allting under ett år på
sektionen. Annica Corell säger att det får stå för Brännis och att det sexIT som hon satt
med i ville arra även pubrundan. Fredrik Simón påpekar att det är Annica Corells åsikt
och att han talar för hela sittande sexIT när han säger att hans förening vill kunna gå på
pubrundan. sexIT arrar de flesta kalasen och ser pubrundan som ett tillfälle där de får
umgås med andra.
Erik Rönnberg säger att man kan använda sig av andra hjälpsamma personer. Anna
Nyström säger att om man tittar på NollKIT som kan använda sig av phaddrar så är det
stor skillnad. I de fallen har man en grupp på 30 personer som man kan utbilda och
sedan har man en period där de är verksamma. Om man skulle behöva ta in en person
vid fyra tillfällen blir det inte effektivt. Erik Hammarberg säger att det också är osäkert
att behöva vara beroende av en utomstående för att bedriva sin verksamhet. Erik
Rönnberg ger exempel på där det fungerar bra, nämligen FestU. Niklas Brännström
säger att de skickar ut massutskick och att personer som puffar blir belönade och
utbildade. Jonas Abrahamsson säger att FestU inte har rustmästeriansvar och bara en
stor sak som de gör. Han ifrågasätter också hela diskussionen och undrar vad man
bråkar om egentligen.
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Erik Rönnberg säger att man bråkar om underlag. Grilla korv kan alla göra, säger han,
liksom kontrollera legitimation. Martin Karlsson (P.R.I.T.) poängterar att den åttonde
personen inte bara ska stå och grilla korv. Det är en åttonde person som är aktiv och
som är en resurs som kan användas varje dag. Mathias Hellman tycker att diskussionen
är intressant och är intresserad av vart hans pengar går och tycker att Jonas
Abrahamsson kan betala lite till honom för den kostnaden det innebär att ha en åttonde
person i P.R.I.T.. Erik Hammarberg förtydligar vart hans pengar går någonstans och
säger att P.R.I.T. bara lånar pengar. Mathias Hellman undrar då varför man ska ha ett
tak ö h t. Jonas Abrahamsson påpekar också att han bryr sig om sektionen lika mycket
som Mathias Hellman även om han inte är lika aktiv.
Erik Hammarberg tycker att anledningen till 8 personer är för att verksamheten ska
kunna bedrivas på bästa möjliga sätt. Anledningen till att maxgränsen inte är mer är för
att man ska kunna skapa ett bra P.R.I.T. som fungerar bra som en grupp. Därför har man
valt 8 personer istället för 10, 15 eller 30 personer. Markus Westerström har ingenting
emot 8 personer men är orolig för att det påverkar de andra föreningarna. Då kommer vi
in på mottagningskommitén och därmed pengar igen, säger Markus Westerström.
Rickard Nilsson påpekar också att det handlar om vad framtida P.R.I.T. kan utföra och
inte vad nuvarande P.R.I.T. har gjort eller inte gjort. Josefin Nimstedt tycker att det varit
på prov detta år och att det inte har fungerat. Niklas Brännström poängterar att
rustmästeridelen har legat på P.R.I.T. en för kort tid och att man ännu inte vet hur man
ska få det att fungera på bästa sätt. Man har inte fått tillräcklig information från kansliet
om alla nya teknologer etc. Han tror att det nya P.R.I.T. har många bra idéer och att de
skulle kunna fungera bra.
Anna Nyström ifrågasätter Josefin Nimstedts uttalande och tycker tvärtom att saker har
blivit bättre. Markus Westerström tycker det är intressant att Niklas Brännström sa att
de inte haft en modell över hur städningen ska fungera bra när det har kommit in förslag
på hur man skulle kunna göra. Hugo Ankarloo undrar om vi kan gå till röstning nu och
Joakim Bick frågar sektionen om man är beredd att fatta beslut i frågan. Ingen är emot i
frågan och beslut kommer därmed att fattas. Mathias Hellman yrkar på sluten votering
och Rickard Nilsson undrar vilken motion som ska röstas för. Styrelsen beslutar om
ajournering vilket innebär rast för övriga sektionsmedlemmar.
Erik Rönnbergs ändringsyrkande är att formuleringen i motionen:
”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustchef samt 3 – 5 övriga medlemmar.”
ändras till
”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustmästare, samt upp till 5 övriga medlemmar.”
Joakim Bick informerar efter rastens slut hur röstningen kommer att ske. Man kommer
först att ta ställning till om motionen ska stå som den är eller enligt ändringsyrkandet.
Ändringsyrkandet går igenom med några få röster för den ursprungliga formuleringen.
Sluten votering genomförs.
Av de 58 personer som närvarar vid sektionsmötet röstar 34 personer för, 21 personer
mot och 3 personer blankt. Då ändring av reglementet kräver 2/3 majoritet antas
motionen ej.
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Joakim Bick meddelar att han tycker att det varit en fin diskussion som visat
engagemang från teknologerna.

Revisorer
Markus Westerström förklarar att en ny revisor ska väljas och ber Sophie Kores att
förklara närmre. Hon är nominerad som ordförande till P.R.I.T. 07 och en ny revisor
måste därför väljas om hon väljs till ordförande. Sophie Kores avsäger sig därför sin
plats som revisor. Niklas Fröjdh påpekar också att detta inte är en motion utan skulle ha
legat under punkten Meddelanden istället.

§ 11

Personval
Markus Westerström berättar om hur valberedningen har fungerat och presenterar
förslaget för P.R.I.T. 07. Joakim Bick undrar om man kan välja in förtroendeposterna
separat och därefter ledamöterna som en klump. Förslaget antas av sektionen men
Mathias Hellman påpekar att frågan bör ställas separat för varje föreningsinval.

P.R.I.T. 07
Sophie Kores är nominerad till ordförande för P.R.I.T. 07 och berättar lite om sig själv
och svarar på frågor. Hon väljs därefter in som ordförande för P.R.I.T. 07.
Max Ocklind är nominerad till kassör för P.R.I.T. 07 och berättar lite om sig själv och
svarar på frågor. Han väljs därefter in som kassör för P.R.I.T. 07.
Nicole Andersson är nominerad till rustchef för P.R.I.T. 07 och berättar lite om sig själv
och svarar på frågor. Hon väljs därefter in som rustchef för P.R.I.T. 07.
Erik Josefsson är nominerad till öhlchef för P.R.I.T. 07, Jonatan Brown är nominerad
till spelchef i P.R.I.T. 07, Rickard Nilsson är nominerad till gyckelchef för P.R.I.T. 07
och Mattias Jardstedt är nominerad till PR-chef i P.R.I.T. 07. Rickard Nilsson meddelar
att Jonatan Brown är frånvarande då han ligger inne på sjukhus. Därefter berättar övriga
nominerade personer om sig själva och svarar på frågor. De väljs också in till sina
respektive poster i P.R.I.T. 07.

sexIT 07
Innan Markus Westerström presenterar förslaget meddelar Kevin Valdek att han och
Christoffer Jensén inte tänker ställa upp i valet längre, vilket orsakar problem då
återstående 4 personer inte räcker för att bilda ett sexIT. Jonas E Mattsson och Henrik
Steen meddelar dock att de söker de vakanta platserna.
Malin Mattsson är nominerad till ordförande för sexIT 07 och berättar lite om sig själv
och svarar på frågor. Hon väljs därefter in som ordförande för sexIT 07.
Ola Palholmen är nominerad till kassör för sexIT 07 och berättar lite om sig själv och
svarar på frågor. Han väljs därefter in som kassör för P.R.I.T. 07.

Mötets ordförande
Joakim Bick

Mötets sekreterare
Rickard Nilsson

Mötets justerare
Jakob Fink
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Henrik Steen är intresserad av posten som öhlchef och Jonas E Mattsson är intresserad
av posten som sexmästarinna. Christian Broniewicz är av valberedningen nominerad till
posten som musikchef och Michael Sandén är av valberedningen nominerad till posten
som oansvarig.
Joakim Bick undrar om det är sektionens mening att välja in ledamöterna i en klump,
vilket det också är, även om det fanns vissa röster som talade mot det.
Dessa fyra ledamöter väljs också in till sina önskade och nominerade poster i sexIT 07.

NollKIT 07
Valberedningens förslag presenteras där en vakant plats finns. Både Olof Kamp och
Patric Westberg är intresserade av den vakanta platsen som öhlchef. De är även
intresserade av andra poster, inte specifikt öhlchef. Styrelsen beslutar om ajournering
vilket innebär rast för övriga sektionsmedlemmar.
Efter rasten presenterar Rickard Nilsson tillvägagångssättet. De 7 av valberedningen
nominerade posterna kommer att väljas in en för en. Därefter kommer den 8:e personen
som aspar NollKIT 07 får en möjlighet att väljas in som åttonde person i NollKIT 07
om sektionen finner den personen lämplig. En diskussion förs om tillvägagångssättet
där några anser att man bör välja in personerna som ledamöter och inte som specifika
poster (med undantag för förtroendeposterna). Denna ändring genomförs dock ej.
Alla aspar presenterar sig själva och svarar på frågor. Då Josef Eklann är frånvarande
upprättas en kontakt med honom över mobiltelefon där han får en möjlighet att aspa
flera poster i NollKIT 07, samt berätta lite om sig själv. Annica Corell undrar också
varför Josef Eklann inte är närvarande vid invalet och svaret är att han anmält sig som
funktionär till Dreamhack i ett tidigt skede då han inte visste att sektionsmötet skulle
hållas detta datum. Fredrik Simón passar också på att lägga in lovord för Josef Eklann
som har gjort ett mycket bra arbete under sexIT 06.
I posten som ordförande för NollKIT 07 finns Josef Eklann nominerad av
valberedningen. Han blir också invald som ordförande för NollKIT 07.
I posten som kassör för NollKIT 07 finns Marcus Sandberg nominerad av
valberedningen. Han blir också invald som kassör för NollKIT 07.
I posten som phadderchef för NollKIT 07 finns Erik Jutemar nominerad av
valberedningen. Han blir också invald som phadderchef för NollKIT 07 (formellt sett
ledamot).
I posten som nolluppdragschef för NollKIT 07 finns Nathalie Nilsson nominerad av
valberedningen. Hon blir också invald som nolluppdragschef för NollKIT 07 (formellt
sett ledamot).
I posten som PR-chef/sponsorchef för NollKIT 07 finns Hans Andersson nominerad av
valberedningen. Han blir också invald som PR-chef/sponsorchef för NollKIT 07
(formellt sett ledamot).

Mötets ordförande
Joakim Bick

Mötets sekreterare
Rickard Nilsson

Mötets justerare
Jakob Fink
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I posten som modulchef för NollKIT 07 finns Teddy Bergsman Lind nominerad av
valberedningen. Han blir också invald som modulchef för NollKIT 07 (formellt sett
ledamot).
I posten som öhlchef för NollKIT 07 ställer Olof Kamp och Patric Westberg upp. Sluten
votering begärs av Joakim Bick. Med totalt 41 närvarande i detta skede väljs Olof Kamp
in som öhlchef för NollKIT 07 (formellt sett ledamot) med 19 röster mot Patric
Westbergs 17 röster (5 st blanka röster fanns också).
Votering sker om Patric Westberg ska få en åttonde post i föreningen NollKIT 07.
Joakim Bick informerar sektionsmedlemmarna att blanka röster inte ska tolkas som
blanka röster utan istället som en entydligt nej mot Patric Westberg som åttonde person
i NollKIT 07. Patric Westberg passar också på att efter voteringen, men innan resultatet
presenteras, att tacka för det förtroende han fick i tidigare röstning där han fick 17 röster
mot Olof Kamps 19 röster. Patric Westberg väljs in som 8:e person i NollKIT 07
(formellt sett ledamot).
Joakim Bick förklarar därmed NollKIT 07 invalt.
Joakim Bick förklarar därmed alla föreningar vara invalda.

Revisorer
Frida Polheimer ställer upp som kandidat till den tomma revisorposten och väljs också
in som sådan.

§ 12

Propositioner
Inga propositioner.

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 14

Mötets avslutas
Joakim Bick förklarar mötet avslutat.

Mötets ordförande
Joakim Bick

Mötets sekreterare
Rickard Nilsson

Mötets justerare
Jakob Fink
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Mötets justerare
Rasmus Wahlman

Sektionsmötet för Informationsteknik
2006-11-29
Av Hugo Ankarloo

Motion 1, Förslag till ny intresseförening, 8-bIT
Bakgrund:
TV-spelskvällar har anhållits i sektionslokalen Hubben fyra gånger för ITsektionens medlemmar sedan den första, läsperiod 1 hösten 2005, i regel en
gång per läsperiod. Dessa tv-spelskvällar har blivit väl omtyckta av många
av sektionens medlemmar, speciellt bland dem antagna 2005. sexIT har
under flera tillfällen visat intresse för tv-spelskvällarna och har varit delaktig
i
tillställningarna
med
att
sälja
dricka
och
snacks.
Det har dock funnits problem som återkommit vid varje tillställning:
•
•
•
•

Hitta folk som är villiga att hjälpa till.
Få tag på konsoller.
Få tag på fullt med handkontroller till alla konsoller.
Fixa extra TV-apparater (detta har blivit ett mindre problem nu när Hubben har
en egen projektor och två fungerande TV-apparater).

Dessa problem blir mycket lättare om denna motion antas. Detta skulle
underlätta främst med att hitta folk som är villiga att hjälpa till men även
med att hitta fler folk som är villiga att låna ut sina konsoller. TVspelskvällarna skulle knytas till en officiell förening och information skulle
kunna spridas lättare (t.ex. via en hemsida och nyheter på itstud i
föreningens namn), hittills har den mestadels spridits ryktesvägen.
Med en förening öppnar sig även andra möjligheter. Med en ekonomi i
föreningen skulle konsoller och annat bös kunna köpas in. Eventuella
sponsorer
skulle
kunna
ansökas
i
IT-sektionens
namn.
Allmänt skulle tv-spelskvällarna bli mer uppstyrda och lättare att
genomföra.
Förslag:
En intresseförening vid namn 8-bIT antas som IT-sektionens officiella TVspelsförening. Den ska ha som uppgift att fylla sektionsmedlemmarnas
behov av tv-spel med tv-spelskvällar minst en varje läsperiod. Förslaget
innebär följande:
att ”TV-spelsföreningen, 8-bIT, beslut sektionsmötet 2006-11-29” läggs
till listan i § 5:1:1 i Reglementet.

Antagen

Sektionsmötet för Informationsteknik
2006-11-29
Av Erik Hammarberg

Förändring av medlemsantalet i P.R.I.T.
Bakgrund:
Då P.R.I.T.s arbetsuppgifter har förändrats drastiskt sedan skapandet av
föreningen 2004 och reglerna för P.R.I.Ts arbetsuppgifter har förändrats och
uppdaterats är det nu dags för en översyn och förändring av P.R.I.Ts
medlemsantal.
P.R.I.T. har sedan skapandet blivit ålagda rustansvaret för Hubben 2.0, som
innebär att fortsätta arbetet med att färdigställa byggnationerna i Hubben,
samt parallellt sköta löpande underhåll och reparationer. Samtidigt skall
P.R.I.T. kontrollera att städningen av Hubben sköts tillfredsställande och
informera ettorna om hur detta skall skötas.
Förslag:
För att på ett tillfredställande sätt kunna sköta dessa nya uppgifter och
samtidigt kunna sköta de ursprungliga uppgifterna som ålades P.R.I.T. i
egenskap av enbart PR-förening föreslår Vi:
Att:

Reglementets ordalydelse:
”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustchef samt
maximalt 4 övriga medlemmar.”
ändras till:
”P.R.I.T består av ordförande, kassör, rustchef samt 3-5
övriga medlemmar.”

Att:

tillfälle ges för att en eventuell åttonde plats till P.R.I.T. väljs
in på ordinarie sektionsmöte samtidigt som invalet av de
övriga medlemmarna i P.R.I.T.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2006-11-29
Valberedningen Informationsteknik 06/07

Valberedningens förslag
NollKIT 07:
Ordförande:

Josef Eklann (IT05)

Kassör:

Marcus Sundberg (IT06)

Phadderchef:

Erik Jutemar (IT05)

Nolluppdragschef:

Nathalie Nilsson (IT06)

PR-chef/Sponschef:

Hans Andersson (IT06)

Modulchef:

Teddy Bergsman Lind (IT06)

Øhlchef:

Vakant

sexIT 07:
Ordförande:

Malin Mattsson (IT06)

Kassör:

Ola Palholmen (IT06)

Musikchef:

Christian Broniewicz (IT06)

Sexmästarinna:

Kevin Valdek (IT06)

Dekorchef:

Christoffer Jensén (IT06)

Oansvarig:

Michael Sandén (IT05)

Øhlchef:

Vakant

PR-chef:

Vakant

P.R.I.T. 07:
Ordförande:

Sophie Kores (IT06)

Kassör:

Max Ocklind (IT06)

Rustmästare:

Nicole Andersson (IT06)

Øhlchef:

Erik Josefsson (IT06)

Spelchef:

Jonatan Brown (IT05)

Gyckelchef:

Rickard Nilsson (IT05)

PR-chef:

Mattias Jardstedt (IT05)

