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§ 1 Mötets öppnande 

Joakim Bick (styrIT) 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 

Patric Westberg (IT1) och Nancy Li (IT3) välj som justerare tillika rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 

Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 

Sektionen fastställer mötets dagordning som den är. 

§ 7 Adjungeringar 

Inga adjungeringar under detta sektionsmöte. 

§ 8 Meddelanden 

Malin Mattsson (sexIT) informerar att det hålls en finsittning på Luftbryggan den 9:e 

maj. 

Rickard Nilsson (P.R.I.T.) meddelar att P.R.I.T. har pub och spelkväll efter 

sektionsmötet som äger rum i Hubben. 

Malin Mattsson tillägger även att reunITe är snart och att kallelse har gått ut till alla som 

tidigare har suttit i förening på IT-sektionen. 
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Markus Westerström meddelar att pedagogiskt pris delas ut på finsittningen den 9:e 

maj. 

§ 9 Verksamhetsplan och verksamhetsmål 

sexIT 07 

Malin Mattsson redogör för sexIT 07:s verksamhetsmål (se bilaga). 

P.R.I.T. 07 

Då Sophie Kores (P.R.I.T.) är frånvarande läser Nicole Andersson (P.R.I.T.) upp 

verksamhetsmålen för P.R.I.T. 07 (se bilaga). 

§ 10 Verksamhetsrapporter 

styrIT 06/07 

Joakim Bick berättar att styrelsen har arbetat en del med lokalfrågan som är het just nu. 

De har fått igång en bra diskussion med andra sektioner. styrIT har även haft aspning 

och ett nytt styrIT har hittats. Han bedömer att utfallet på aspningen har varit bra. 

Reglementet har reviderats och man har skapat styrdokument som komplement. Man 

har också ändrat reglerna för Hubben-bokningen tillsammans med de andra 

föreningarna. 

snIT 06/07 

Andreas Duchén (snIT) berättar att man har hållit en studienämndsfest i Hubben och 

pratat med D och E att eventuellt ingå i ett samarbete med input etc eftersom man läser 

många gemensamma kurser. Det har varit på tal att man kanske ska träffas en gång per 

läsperiod eller termin för att föra diskussioner. Röstning till det pedagogiska priset har 

pågått. Detta år har man inte gått ut via mail utan via ITSTUD vilket har gjort att antalet 

röster har minskat. Utvärderingsarbetet har gått framåt, det har inte blivit någon 

förbättring av MDI-kursen, något som kommer att tas upp igen och förhoppningsvis bli 

bättre till nästa år. Diskutrymme, alla studenter ska egentligen ha 1 Gb, men bara de 

nyantagna studenterna har det, resten får nöja sig med 250 Mb. Anledningen till detta är 

för att det är för krångligt att ordna mer utrymme till gamla studenter. Man kan dock gå 

till ansvariga och tigga mer utrymme om man behöver. 
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NollKIT 07 

Josef Eklann (NollKIT) berättar att man har jobbat med att planera nollningen. Man har 

haft många möten där man har spikat många saker, även ett möte med alla föreningar 

om hur nollningen ska gå till. Övningsgasquens datum spikas den 8:e. NollKIT har även 

varit på en riktigt bra utbildning med alla andra nollkommittéer. De har börjat ragga 

phaddrar och på fredag hålls en phadderpub där man kan snacka om vad det innebär att 

vara phadder etc. Man har varit på en stor mängd kalas för att lära känna andra 

nollkommittéer och ska själv ha kalas den 20:e ute i bastun. På förfrågan av Niklas 

Brännström svarar Josef Eklann att phadderaktiviteterna kommer att bli ungefär lika 

proportionerligt fördelade som förra året. 

sexIT 07 

Malin Mattsson berättar att man har haft en sittning i Fort NOx, vilket gick ganska bra. 

Man gick lite minus på grund av lokalstrul där den nya lokalen kostade en del. Man har 

samarrat St. Patricks Day-pub med P.R.I.T. som även den gick bra. Vidare har man gått 

på gasqueutbildning och arrangerat en drinkblandarkurs för sexIT och P.R.I.T., haft en 

gasque för alla idrottsföreningar på Chalmers där man även hade liveband, vilket gick 

riktigt bra. Man hjälpte 8-bIT under TV-spelskvällen, byggde cortège, deltog i CM i fest 

med sovjet-tema som gick riktigt bra, anmält en phaddergrupp och tagit foto på sig 

själva. Rickard Nilsson undrar hur idrottsgasquen gick och Malin Mattsson svarar att 

man gick cirka 1500 SEK plus. Magnus Jonsson (frITid) tillägger att sittningen var 

väldigt uppskattad bland idrottsföreningarna. 

P.R.I.T. 07 

Rickard Nilsson berättar att man har arrat St. Patricks Day-pub med sexIT, haft en 

ordinarie pub som även den gick bra, varit på drinkblandarkurs, byggt cortège och målat 

sektionsmärke vid Olgas trappor. Nicole Andersson tillägger att man även satt upp en 

klocka i Hubben, samlat in städskulder, styrt upp föreningsrummet och gjort en 

storstädning där, haft öhlhäfv, varit på uttagningshäfv och anmält en phaddergrupp. 

Man har också haft en grillkväll med lite olika föreningar och annat folk, och varit på 

många PR-kalas. 

Josef Eklann ifrågasätter städningen av föreningsrummet och tycker att problemet ligger 

i att folk inte städar undan efter sig. Han tycker att mer disciplin behövs på den punkten. 

Christian Broniewicz tycker att cortègebös är problemet enbart just nu. Markus 

Westerström säger att det var fint folk som besökte Hubben idag och det var tråkigt att 

de skulle behöva se hur stökigt det var i Hubben. Joakim Bick säger att han städade 

Hubben idag och att Rickard Nilsson och Magnus Jonsson städade under gårdagen, men 

tycker att det är under att kritik att det får se ut så i sektionslokalen. Niklas Brännström 

poängterar att man gärna får diska efter sig även om diskmaskinen är full, det är inte så 

svårt menar han. Patric Westberg säger att folk lämnar glas ute i Hubben, vilket heller 

inte är bra. 
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frITid 06/07 

Magnus Jonsson berättar att man har utvärderat om man kan lämna kårhushallen, men 

det skulle bli för dyrt. CM i fotboll och ultimate frisbee hålls snart vilket man planerar 

att ställa upp i, och man har också börjat diskutera hur man ska hålla igång under 

sommaren. 

§ 11 Fastställande av preliminär budget 

Joakim Bick visar budgeten och Rickard Nilsson berättar lite om skillnaden från förra 

årets budget. Joakim Bick säger att man också har en ökad kostnad för armIT eftersom 

ett sådant existerar kommande läsår. Niklas Brännström undrar över reunITe som förra 

året hade -1000 SEK. Joakim Bick säger att det är en fond som ska driva runt detta och 

som har behövt ett tillskott. 

Sektionen beslutar att klubba igenom budgetförslaget. 

§ 12 Personval 

sexIT 07 

Gustav Tiger vill ha den vakanta platsen i sexIT 07. Han berättar att han hoppas kunna 

tillföra något i sexIT och jobba med att arrangera fester och annat. Johan Larsson undrar 

vilken post han vill ha. Gustav Tiger svarar att han inte riktigt vet och Joakim Bick 

påpekar att han ändå väljs in som ledamot, varför det spelar mindre roll. Josef Eklann 

säger att han känner till Gustav Tigers intresse för drinkar och frågar om det är något 

han vill satsa på i sexIT, vilket han svarar att det är. Sektionen väljer in Gustav Tiger 

som ledamot i sexIT 07. 

styrIT 07/08 

Alla personer som är nominerade av valberedningen får presentera sig och svara på 

frågor. Sektionen beslutar att välja in alla ledamöter i klump. 

Magnus Jonsson (840604-6295) väljs in som ordförande för styrIT 07/08. 

Rickard Nilsson väljs in som vice ordförande för styrIT 07/08. 

Nancy Li väljs in som sekreterare för styrIT 07/08. 

Therese Artursson (830817-4823) väljs in som kassör för styrIT 07/08. 

Magnus Vestergaard väljs in som ordförande för snIT 07/08. 

Niklas Brännström, Anne-Marie Liljekvist och Johan Larsson väljs in som ledamöter 

för styrIT 07/08. 
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armIT 07/08 

Alla personer som är nominerade av valberedningen får presentera sig och svara på 

frågor. Josefin Nimstedt är intresserad av den vakanta sekreterarposten och Sanjin 

Budimir är intresserad av den vakanta ledamotsplatsen. Båda två presenterar sig och får 

svara på frågor. Sektionen beslutar att välja in alla ledamöter i klump. 

Peter Fransson väljs in som ordförande för armIT 07/08. 

Andreas Ropel väljs in som kassför för armIT 07/08. 

Josefin Nimstedt väljs in som sekreterare för armIT 07/08. 

Olle Markljung och Sanjin Budumir väljs in som ledamöter för armIT 07/08. 

frITid 07/08 

Alla personer som är nominerade av valberedningen får presentera sig och svara på 

frågor. Olle Markljung är intresserad av den vakanta platsen som ledamot i frITid 07/08 

och presenterar sig och svarar på frågor. Sektionen beslutar att välja in alla ledamöter i 

klump. 

Johan Alenius väljs in som ordförande för frITid 07/08. 

Magnus Vestergaard väljs in som kassför för frITid 07/08. 

Magnus Jonsson och Olle Markljung väljs in som ledamöter för frITid 07/08. 

§ 13 Propositioner 

Revidering av stadga 

Sektionen beslutar att godkänna det nya förslaget på stadgar som lades på förra 

sektionsmötet. 

Revidering av reglemente 

Diskussion om reglementet sker och Joakim Bick beslutar att ta 5 minuters rast. Efter 

rasten inkommer ett ändringsyrkande från Mathias Hellman. Ändringsyrkandet lyder att 

formuleringarna i den liggande motionen ska ändras enligt: 

”§2:3:4 

Punkt 1, ”Fortlöpande kontrollera sektionens räkenskaper och bokföring.” till ”Handha 

sektionens ekonomi.” skall ej ändras. 

Punkt 4, "Till varje sektionsmöte kunna redogöra för sektionens ekonomiska ställning." 

skall ej strykas.” 

Votering sker för om ändringen ska ligga eller ej. Eftersom Nancy Li utan meddelad 

anledning lämnade sektionsmötet väljs Nikolai Andrejetz in som ny justerare tillika 

rösträknare. Ändringsyrkandet går igenom som det ligger och sektionen beslutar att 

godkänna reglementet med hänsyn till de ändringar som föreslogs. 
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§ 14 Motioner 

Bildande av ny intresseförening på IT-sektionen 

Rickard Nilsson och Anne-Marie Liljekvist berättar om motionen och vad man vill göra 

med den nya föreningen. Sektionen beslutar att godkänna motionen och tillåta bildandet 

av den nya intresseföreningen NyttIT. 

§ 15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 16 Mötets avslutas 

Joakim Bick förklarar mötet avslutat. 



Tekonologsektionen Informationsteknik Budget Budget
06/07 07/08

Intäkter
Föreningarna 1630 Intäkter sexIT 10 000 10 000

1640 Intäkter P.R.I.T. 10 000 10 000
1650 Intäkter armIT 5 000 5 000

Summa 25 000 25 000

Sektionen 3610 Sektionsavgifter 35 000 35 000
3980 Programledningsstöd 90 000 95 000

Summa 125 000 130 000

Summa intäkter 150 000 155 000

Kostnader
Föreningarna 7130 Kostnader sexIT -10 000 -10 000 

7140 Kostnader P.R.I.T. -10 000 -10 000 
7150 Kostnader armIT 0 -5 000 
7160 Kostnader NollKIT -56 000 -56 000 
7170 Kostnader frITid -5 000 -6 000 
7210 Kostnader digIT -1 000 -1 000 
5700 Transport -5 000 -5 000 
6212 SMS-tjänster -500 -500 
6390 ReunITe -1 000 0
6570 Bankkostnader -1 500 -1 500 

Summa -90 000 -95 000 

Styrelsen 6110 Kontorsmateriel -1 000 -1 000 
7010 Möteskostnader -4 000 -4 000 
7020 Teambuilding -3 000 -3 000 
7070 Aspning & Profilering -4 000 -4 000 
7080 Kostnader snIT -1 000 -1 000 
7090 Telefon inom styrIT -1 000 -1 000 
7090 Arbetsmarknadskostnader -5 000 0
7090 Övriga kostnader 0 0
7610 Utbildning -1 000 -1 000 

Summa -20 000 -15 000 

Sektionen 5050 Tillbehör & Underhåll -20 000 -20 000 
5460 Städmateriel -8 000 -10 000 
6010 Sektionsmöten -2 000 -2 000 
6060 Arrangemang 0 -2 000 
6070 Representation 0 0
6211 Telefon i Hubben -1 000 -1 000 
6310 Försäkring -2 000 -2 000 
6610 Pedagogiskt pris 0 -5 000 

Summa -33 000 -42 000 

Summa kostnader -143 000 -152 000 

Balans 7 000 3 000
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Av Rickard Nilsson och Anne-Marie Liljekvist 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Motion 1, Bildande av ny intresseförening på IT-sektionen 

Bakgrund: 

Det kan ofta vara svårt att göra sin röst hörd, även på en mindre sektion som 

IT. Likaså har det också funnits svårigheter för föreningarna att nå ut med 

information, trots anslag i Hubben, massutskick över e-post och utlysande 

på ITSTUD. Många gånger är en stor del teknologer helt ovetandes om 

dagsaktuella situationer som berör sektionen i allra högsta grad, och har 

dålig kunskap om det arbete som styrelsen gör, vilka fester sexmästeriet 

arrangerar, eller vilka uppgifter rustmästeriet har. 

Förslag: 

Att en ny intresseförening, Nyhetstidningsföreningen på IT-sektionen 

(NyttIT), bildas, med uppgift att ge ut en sektionstidning minst en gång varje 

läsperiod. Sektionstidningen skulle bland annat innehålla läsvärda artiklar 

om dagsaktuella händelser som berör sektionen. 

Sektionstidningen skulle också ge möjlighet för sektionsföreningarna och 

intresseföreningarna att nå ut med information på ett effektivt sätt till 

teknologerna. På samma sätt skulle det också vara möjligt för den enskilde 

teknologen att göra sin röst hörd på en bredare front. 

Bättre informationsflöde mellan föreningarna och studenterna skulle 

troligtvis öka teknologernas intresse för den egna sektionens verksamhet, 

vilket skulle kunna leda till ökad närvaro på sektionsmötena till exempel. 

Tidningen skulle också innehålla olika tävlingar då och då, med chans för 

teknologstudenterna att vinna trevliga priser. Ett exempel på tävling är 

korsord, vilket också skulle ge lite avkopplande underhållning i 

teknologernas flitiga studerande. 

Förhoppningen är att kunna hitta sponsorer som vill sponsra 

sektionstidningen; en möjlighet som undersökts och fått positivt gensvar. I 

annat fall är förhoppningen att styrelsen kan skjuta till pengar för eventuella 

perioder som saknar sponsorer, vilket troligtvis lär bli aktuellt till en början. 

Kostnaden för en sektionstidning har redan undersökts, och lär i värsta fall 

landa på ~500 SEK per utgåva (svartvitt tryck, 8 sidor, 140 exemplar). 

Förslaget innebär också: 

att ”Nyhetstidningsföreningen på IT-sektionen, NyttIT, beslut sektionsmötet 

2007-05-02” läggs till listan i § 5:1:1 i Reglementet. 
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Av Joakim Bick 

 

styrITs yttrande angående motion 1, bildande av ny 
intresseförening på IT-sektionen 

Yttrande: 
styrIT ser skapandet av en alternativ informationskanal vid sektionen som en 
synnerligen utmärkt idé. Att teknologer vid sektionen tar initiativ till handlingar som 
ligger utanför sektionens kärnverksamhet men samtidigt gagnar den gemene teknologen 
är alltid uppskattat.  

Samtidigt inser styrelsen att det kan vara svårt att till en början helt finansiera den tänkta 
intresseföreningens verksamhet med interna medel och har därför beslutat att godkänna 
visst startbidrag. 

Förslag: 
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT 

att motionen bifalles i sin helhet 

 

 

 

styrIT genom 

 

_________________ 

Joakim Bick 

Ordförande 
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Av Niklas Fröjdh 
 

Status 

Proposition 1, Ändring av reglemente och styrdokument 

Bakgrund: 
Under det föregående sektionsmötet så har ändringen av sektionens stadga genomgått 
första läsningen. I samband med ändringar av stadga så är det ofta punkter i reglementet 
som berörs vilket föreslår att man även reviderar detta. 

Förslag: 
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT: 

att Lydelsen för § 1:1:1 om kallelse till sektionsmötet ändras 

o Från ”Kallelse till sektionsmöte består av förslag till dagordning, vilket 
skall anslås korrekt enligt stadgan.” 

o Till ”Kallelse till sektionsmöte består av datum, tid och plats för mötet, 
vilket skall anslås korrekt enligt stadgan.” 

att Lydelsen för § 1:2 om Mötesordning flyttas till § 1:3 och en ny rubrik läggs in på 
§ 1:2 ”Möteshandlingar”. Lydelsen för § 1:1:2 sätts till § 1:2:1 och ändras 

o Från ”Förslag till dagordningen skall innehålla:” 

o Till ”Förslag till dagordningen skall anslås fem dagar innan 
sektionsmötet och förslaget skall innehålla:” 

o Punkt 3, ”Val av Mötesordförande, Mötessekreterare, Två justeringsmän 
tillika rösträknare” delas upp till tre punkter med lydelsen ”Val av mötets 
ordförande”, ”Val av mötets sekreterare” respektive ”Val av mötets 
justerare tillika rösträknare” 

o En ny punkt läggs till mellan Adjungeringar och Meddelanden 
”Föregående mötesprotokoll” 

o Punkt 8 ändras från ”Eventuella verksamhetsrapporter från 
sektionsföreningar” till ”Verksamhetsrapporter” 

o En ny punkt läggs till längst ner ”Mötets avslutande” 

att Lydelsen för § 2:1:1 om sektionsstyrelsens befogenheter ändras 

o Från ”Sektionsstyrelsen handhar i överrensstämmelse med denna stadga, 
befintligt reglemente samt av sektionsmötet fattade beslut den 
verkställande ledningen av sektionens verksamhet.” 

o Till ”styrIT handhar i överrensstämmelse med sektionens stadga, 
reglemente och styrdokument samt av sektionsmötet fattade beslut den 
verkställande ledningen av sektionens verksamhet.” 

att Lydelsen för § 2:3:1 om sektionsstyrelsens åligganden ändras så att 

o Punkt 4, ”Framlägga budget med förslag på sektionsavgift till 
sektionsmötet” stryks 
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Av Niklas Fröjdh 
 

Status 

o Punkt 5 ändras från ”Lämna förslag på representanter till sektionens 
valberedning.” till ”Lämna förslag, till sektionens valberedning, på 
representanter till nästkommande styrIT.” 

o Punkt 6, ”Utse representanter till Programkommittén 
Informationsteknik.” stryks 

att Lydelsen för § 2:3:2 om sektionsstyrelsens ordförande ändras så att 

o Punkt 1 ändras från ”Tillse att sektionens beslut verkställs.” till ”Leda 
styrITs verksamhet.” 

o Punkt 4, ”Leda och övervaka arbetet inom sektionsstyrelsen.” stryks 

att Lydelsen för § 2:3:3 om sektionsstyrelsens vice ordförande ändras så att 

o Punkt 1, ”Biträda ordföranden i dennes värv.” stryks 

o Punkt 3, ”Kalla till möte med alla ordföranden i sektionsföreningarna” 
flyttas till styrdokumentet 

att Lydelsen för § 2:3:4 om sektionsstyrelsens sektionsstyrelsens kassör ändras så att 

o Punkt 1 ändras från ”Fortlöpande kontrollera sektionens räkenskaper och 
bokföring.” till ”Handha sektionens ekonomi.” 

o Punkt 3 ändras från ”I samråd med sektionsstyrelsen upprätta 
budgetförslag till första ordinarie höstmötet.” till ”Upprätta budgetförslag 
till de i stadgan berörda sektionsmötena.” 

o Punkt 4, ”Till varje sektionsmöte kunna redogöra för sektionens 
ekonomiska ställning.” stryks 

o Punkt 6, ”Ansvara för sektionsstyrelsens handkassa.” stryks 

att Lydelsen för § 2:3:5 om sektionsstyrelsens sekreterare ändras så att 

o En ny punkt läggs till, ”Handha styrITs handlingar.” 

att Lydelsen för § 2:3:6 om sektionsstyrelsens ledamöter stryks 

att Lydelsen för § 3:2:2 om studienämndens ordförande ändras så att 

o Punkt 2, ”Kalla studienämnden till sammanträde.” stryks 

o Punkt 3, ”Handha studienämndens handlingar.” stryks 

o Punkt 4, ”Ingå som medlem i sektionsstyrelsen och redogöra för 
nämndens löpande verksamhet vid styrelsemöte.” stryks 

att Lydelsen för § 3:2:3 om studienämndens vice ordförande ändras så att 

o Punkt 1, ”Biträda ordföranden i dennes värv.” stryks 

att Lydelsen för § 3:2:4 om studienämndens sekreterare ändras så att 

o En ny punkt läggs till, ”Handha snITs handlingar.” 

att Lydelsen för § 3:2:5 om studienämndens årskursrepresentanter ändras så att 

o Punkt 3, ”Vara behjälpliga i nämndens övriga åtaganden.” stryks 

att Lydelsen för § 4:1:1 om sektionsföreningarnas förteckningar ändras så att 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
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Av Niklas Fröjdh 
 

Status 

o Punkt 3 ändras från ”Programrådet Informationsteknik, P.R.I.T.” till 
”PR-föreningen och Rustmästeriet Informationsteknik, P.R.I.T.” 

o Punkt 4 ändras från ”Fritidsföreningen Informationsteknik, frITid” till 
”Idrottsföreningen Informationsteknik, frITid” 

o Punkt 5 ändras från ”Arbetsmaknadsföreningen Informationsteknik, 
armIT” till ”Arbetsmaknadsgruppen Informationsteknik, armIT” 

o Underpunkter, om när sektionsföreningen skapades, läggs till 

att Lydelsen för § 4:4:1 om nollkommitténs sammansättning ändras 

o Från ”Nollkommittén Informationsteknik består av ordförande, kassör 
samt 3-8 övriga ledamöter.” 

o Till ”NollKIT består av ordförande, kassör samt 2-5 övriga ledamöter.” 

att Lydelsen för § 4:5:1 om rustmästeriets sammansättning ändras 

o Från ”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustchef samt maximalt 4 
övriga medlemmar.” 

o Till ”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustmästare samt 1-4 övriga 
ledamöter.” 

att Lydelsen för § 4:5:3 om rustmästeriets åligganden ändras så att 

o Alla utom sista punkten, ”Ta hand om de fyra pubrundorna under året.” 
flyttas till styrdokumentet 

att Lydelsen för § 4:5:4 om rustmästeriets ordförande ändras så att 

o Punkt 1 ändras från ”Tillse att ovanstående uppgifter utförs.” till ”Leda 
P.R.I.T.s verksamhet.” 

o Punkt 2 ändras från ”Leda kommitténs arbete.” till ”Handha P.R.I.T.s 
handlingar.” 

o Punkt 3, ”Fungera som kontaktlänk mellan P.R.I.T och övriga 
föreningar/kommittéer.” stryks 

att Lydelsen för § 4:5:5 om rustmästeriets kassör ändras så att 

o Punkt 1 ändras från ”Ansvara för P.R.I.T.s ekonomi.” till ”Handha 
P.R.I.T.s ekonomi.” 

o Punkt 2, ”Kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande 
P.R.I.T.s ekonomi.” stryks 

att Lydelsen för § 4:5:6 om rustmästeriets rustmästare ändras så att 

o Samtliga punkter flyttas till styrdokumentet 

o En ny punkt läggs till, ”Leda P.R.I.T.s rustmästeriverksamhet.” 

att Lydelsen för § 4:5:7 om rustmästeriets öhlchef stryks 

att Lydelsen för § 4:5:8 om rustmästeriets övriga medlemmar stryks 

att Lydelsen för § 4:6:1 om idrottsföreningens sammansättning ändras 

o Från ”frITid består av ordförande, kassör, samt 2-4 övriga ledamöter.” 
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o Till ”frITid består av ordförande, kassör, samt 1-4 övriga ledamöter.” 

att Lydelsen för § 4:6:3 om idrottsföreningens åligganden ändras så att 

o Punkt 1, ”Ordna trevliga fritidsaktiviteter för IT-sektionens medlemmar.” 
stryks 

o Punkt 3, ”Ta ut lag till Chalmersmästerskap i olika idrotter.” flyttas till 
styrdokumentet 

att Lydelsen för § 4:6:4 om idrottsföreningens ordförande omändras så att 

o Punkt 2 ändras från ”Tillse att föreningen följer sina åliggande.” till 
”Handha frITids handlingar.” 

att Lydelsen för § 4:6:5 om idrottsföreningens kassör ändras så att 

o Punkt 1 ändras från ”Ansvara för frITids ekonomi.” till ”Handha frITids 
ekonomi.” 

o Punkt 2, ”Kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning gällande 
frITids ekonomi.” stryks 

att Lydelsen för § 4:6:6 om idrottsföreningens övriga medlemmar stryks 

att Lydelsen för § 4:7:1 om arbetsmarknadsgruppens sammansättning ändras 

o Från ”armIT består av ordförande, kassör, sekreterare samt 2-4 övriga 
medlemmar.” 

o Till ” armIT består av ordförande, kassör, sekreterare samt 1-4 övriga 
ledamöter.” 

att Lydelsen för § 4:7:3 om arbetsmarknadsgruppens åligganden ändras så att 

o En ny punkt läggs till ”Främja relationer mellan näringslivet och IT-
programmet.” 

att Lydelsen för § 4:7:4 om arbetsmarknadsgruppens ordförande ändras så att 

o Punkt 1, ”Tillse att ovanstående uppgifter utförs.” stryks 

o Punkt 2 ändras från ”Leda gruppens arbete.” till ”Leda armITs 
verksamhet.” 

o Punkt 3, ”Fungera som kontaktlänk mellan armIT och övriga 
föreningar/kommittéer.” stryks 

att Lydelsen för § 4:7:5 om arbetsmarknadsgruppens kassör ändras så att 

o Punkt 1 ändras från ”Kontinuerligt föra en granskningsbar redovisning 
gällande armITs ekonomi i samråd med StyrITs kassör.” till ”Handha 
armITs ekonomi.” 

att Lydelsen för § 4:7:6 om arbetsmarknadsgruppens sekreterare ändras så att 

o Punkt 1 ändras från ”Föra protokoll vid föreningens möten.” till ”Föra 
protokoll vid armITs möten.” 

o En ny punkt läggs till ”Handha armITs handlingar.” 

att Lydelsen för § 4:7:7 om arbetsmarknadsgruppens medlemmar stryks 

att En redaktionell revidering utförs, vilket innebär att 
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o samtliga utskrivna föreningsnamn ersätts med föreningens korta namn, 
exempelvis”PR-föreningens och rustmästeriets” till ”P.R.I.T.s” 

o samtliga hänvisningar till sektionen skrivs som just sektionen, 
exempelvis istället för ”IT-sektionen”, ”IT:s” och dylikt. 

o listor som egentligen är att-satser skrivs om till att-satser. 

att Lydelsen för § 1:2:1 om studienämndens åligganden i styrdokumentet ändras så 
att 

o En ny punkt läggs till ”Administrera bevakning och utvärdering av 
utbildningskvalitén på kurser som läses av teknologer vid sektionen.” 

o En ny punkt läggs till ”Årligen sköta nominering, omröstning och 
utdelning av sektionens pedagogiska pris.” 

 



Valberedningens nomineringar 

styrIT 07/08 
Ordförande:  Magnus Jonsson 

Vice ordförande: Rickard Nilsson 

Sekreterare:  Nancy Li 

Kassör:  Therese Artursson 

Ordförande snIT 07/08: Magnus Vestergaard 

Ledamöter:  Niklas Brännström 

  Anne-Marie Liljekvist 

  Johan Larsson   (Informationsansvarig) 

armIT 07/08 
Ordförande:  Peter Fransson 

Kassör:  Andreas Ropel 

Sekreterare:  VAKANT 

Ledamöter:  Olle Markljung 
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Ordförande:  Johan Alenius 

Kassör:  Magnus Vestergaard  (Materialansvarig) 

Ledamöter:  Magnus Jonsson  (Waterboy) 
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