Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik
10 oktober, 2007
15:20 – 18:00 i HC2

Närvarande:
58 IT-teknologer inklusive 9 från styrIT 07/08
samt Karin Glader från Kårledningen

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2007-10-10

§1

Mötets öppnande
Rickard Nilsson (styrIT) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.
Magnus Jonsson (styrIT) förklarar den nya strukturen i sektionsmötena som handlar om
att vice ordförande kommer att hålla i mötet istället för styrelsens ordförande. Rickard
Nilsson berättar att anledningen till detta är för att styrelsens ordförande ska kunna vara
neutral och spegla styrelsens åsikter i frågor som dyker upp på sektionsmötet.

§2

Val av mötets ordförande
Rickard Nilsson väljs som mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Nancy Li (styrIT) väljs som sekreterare för mötet.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Sophie Kores (P.R.I.T.) och Marcus Sundberg (NollKIT) välj som justerare tillika
rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§6

Fastställande av mötets dagordning
Rickard Nilsson berättar att punkten Verksamhetsrapport är flyttad till före punkten
Ansvarsfrihet då Johan Boberg (NollKIT 06) måste lämna sektionsmötet i förtid.
Sektionen fastställer mötets dagordning med dessa ändringar.

§7

Adjungeringar
Karin Glader, ordförande för utbildningsenheten i kårledningen presenterar sig själv och
kommer att medverka under sektionsmötet.
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§8

Meddelanden
Karin Glader meddelar att hon är IT-sektionens kontakt hos kåren och ska ha extra koll
på IT-sektionen och kommer att sitta med på sektionsmötet ifall det finns frågor
relaterade till kåren. Hon meddelar att det just nu finns en studieundersökning och det är
viktigt att alla svarar på denna. Om någon inte har fått mejl om detta kan denna komma
till kåren så får de en ny chans att svara på undersökningen. Enkäten kom för ca tre
veckor sedan. Orsaken till att man kanske inte har fått den ännu är på grund av strul med
Chalmers register.
Hon fortsätter också att berätta om en ändring som nyligen har skett. Den innebär att det
inte kommer att vara tillåtet att svara på tentor eller obligatoriska duggor på annat språk
än engelska på de tentor som ingår i mastersprogrammen. Studentkåren var emot detta
förslag, särskilt då det var så kort inpå nästa tentavecka. Om man har åsikter om detta
kan man komma till Karin Glader och meddela detta så att hon kan framföra detta. Det
är också bra om alla hjälper till att sprida denna information. Det är också tillåtet att
alltid ha med sig lexikon till tentorna. Hon förklarar att när man skaffade
mastersprogram var det beslut på att det ska vara på engelska, varför skolan också
tycker att även tentorna ska vara på engelska. De anser att svenskar har en fördel om
man kan svara på svenska, något som kåren inte håller med om. Detta gäller alla kurser
som ingår i ett mastersprogram, dock inte för GU-kurser eftersom GU inte har fattat
detta beslut. Om de får mycket synpunkter från studenter kan de påverka beslutet och
hon säger också att många lärare och professorer tycker att det är en självklarhet att
kunna svara på svenska om man är svensk. Det är därför viktigt att fylla i enkäten då
kåren framför studenternas åsikter.
Sophie Kores meddelar att det är pub i Hubben efter sektionsmötet.

§9

Verksamhetsrapporter
styrIT 07/08
Magnus Jonsson, ordförande för styrIT, berättar att innan nya styrelsen gick på, i
juni/juli, hade de en inofficiell kickoff. Sedan har de haft en grillkväll, tröjtryckning,
nyårsfirande där de bjöd in de gamla styrelsemedlemmarna. De har också haft en
officiell kickoff i Chalmers sportstuga för att lära känna varandra bättre. De har haft
styrelsemöten, programledningsmöten och diskuterat lokalfrågan.
De har varit på datasektionens sektionsmöte, där de hade fyllt upp en föreläsningslokal.
De ville se hur andra sektionsmöten fungerar, och hitta en lösning så att fler ITteknologer kan komma på sektionsmötet.

NollKIT 07
Josef Eklann (NollKIT) berättar att deras Chillen i grupprummet var uppskattad. Många
deltog i nollningen och var nöjda med det. Nollmiddagen var på CSB:s lokal FRitids.
Det blev ca 7000 SEK dyrare än förra året.

Mötets ordförande
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sexIT 07
Malin Mattsson (sexIT), berättar att de har anordnat reunITe med NollKIT och P.R.I.T..
Det blev en lyckad fest. De har också haft en finsittning med programledningen. Under
nollningen var de phaddrar och deras phaddersittning i tågvagnen var uppskattad. De
var även involverade i stadsrundsvandringen, arrade övningsgasque, EDIT-gasque,
fixade mat till bastukalaset och har haft en oktoberfest.

P.R.I.T. 07
Sophie Kores (P.R.I.T.) berättar att de har varit phaddrar under nollningen. De var med
under stadsrundvandringen och Chalmersrundvandringen. De hälsade nyintagna
välkomna på Götaplatsen, gjort en ny anslagstavla, fyllt i sektionsmärket, satt upp en
klocka i Hubben, köpt blommor till Hubben, skött städningen med nyantagna, målat
ståldörren, arrat pubrundor, haft lunchhäfv och byggpub. De har även fixat nya glas till
Hubben, städat föreningsrummet och svetsrummet, och hjälpt till att arra reunITe. De
har haft en skylt på föreningsdörren med de som ska städa och kontakten mellan
föreningen och städare har varit bättre än förra året. Hon meddelar också att det gick bra
i nollhäfvslaget och de vann flaskhäfvet och kom tvåa i nollhäfvet. Hon säger också att
hon tror att glas går sönder och att folk lämnar dessa på okända ställen. Johan Liesén
(IT5) undrar när det blev tillåtet med klockor i Hubben. Sophie Kores meddelar att detta
beslut togs på förra sektionsmötet.

frITid 07/08
Johan Alenius (frITid) berättar att de har varit med på stadsrundvandringen, haft
paintball på hajken, och att de kommer att ha en resa till Åre vid jul under omtentan. 18
personer har anmält sig. Johan Larsson (IT2) undrar om de fortfarande spelar
innebandy. Johan Alenius svarar att de har det på fredagar klockan 15:00 i kårhuset.
Niklas Brännström (IT4) undrar om det blir någon Hubben elitserie. Johan Alenius
svarar att det kommer.

armIT 07/08
Josefin Nimstedt (armIT) berättar att de har haft lunchföredrag tillsammans med Msektionen i HC1. Det var bra respons, de fyllde lokalen. De har också börjat med
planeringen med dateIT, arbetsmarknadsdagen med D- och E-sektionen, vilket kommer
att bli den 21:e november. 22 företag kommer att komma. Mer information kommer
senare.

§ 10

Fastställande av budget
Magnus Jonsson och Therese Artursson (styrIT) presenterar styrITs budget. Niklas
Fröjdh (styrIT 06/07) har föreslagit en budget för årets budget. Skillnader är att armIT
har fått pengar, för att de inte var aktiva förra året med är det i år. frITid har fått lite
pengar, det klubbades genom på förra sektionsmötet. Städningen har fått mer pengar.
Pengarna under Arrangemang ska gå till reunITe och andra aktiviteter. Pedagogiska
priset kommer i år att bli utbetald av sektionen och inte programledningen.
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Det finns en SMS-tjänst i sektionens budget, Magnus Jonsson berättar att SMS-tjänsten
är för att sektionen ska kunna skicka ut mass-SMS.
Markus Westerström (IT4) frågar om armIT kommer att få pengar efter att ha arrat
dateIT, och i så fall om dessa pengar går till sektionen. Therese Artursson svarar att det
inte har diskuterats än.
Johan Alenius frågar varför vi gick plus 7000 SEK. Therese Artursson svarar att det inte
ska behövas några reserver, budgeten ligger redan i överkant. Magnus Jonsson säger att
det ligger mycket pengar som vi måste skruva undan.
SMS-tjänsten har inte använt så mycket under förra året, det var tänkt att använda det
till städningen.
Gustav Tiger (IT2) undrar om man kanske ska lägga ner tjänsten om man inte använder
den på tre år.
Olle Markljung (frITid) undrar om sektionen har funderat på att lägga pengar i fonder.
Therese Artursson svarar att pengar för reunITe ligger redan i fonder. Hon menar också
att vi inte investerar i någonting idag, men kommer att diskutera mer om detta med förre
kassören.
Markus Westerström säger att det har kommit upp att spara pengar till sektions bil.
Programledningen har gett 60 000 SEK till NollKIT. Josef Eklann menar att de inte kan
få ut den totala summan, orsaken till detta vet han inte.
Sektionen beslutar att klubba igenom budgetsförslaget.

§ 11

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
styrIT 06/07
Ordförande Joakim Bick och kassören Niklas Fröjdh är bortresta, varför Markus
Westerström representerar styrIT 06/07. Han berättar att det var oväntade kostnader från
P.R.I.T. och armIT under året. Till inköp i Hubben var 9000 SEK planerat och 20 000
SEK användes. styrIT 06/07 har avvecklat den kontanta kassan, vilket har skötts bra
förutom ett lån från sexIT. reunITe gick back och styrIT tog på sig den kostnaden.
Revisorerna berättar att de inte har kunnat hitta några hinder för ansvarsbefriande.
Sektionen beslutar att bevilja styrIT 06/07 ansvarsfrihet.

snIT 06/07
Det finns ingen närvarande representant för snIT 06/07.

frITid 06/07
Magnus Jonsson bordlägger beslutet till nästa sektionsmöte.
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NollKIT 06/07
Johan Boberg berättar att de gick plus några tusen eftersom de sparade mycket på
nollmiddagen. Therese Artursson berättar att kontot kommer att nollställas och nästa
NollKIT kommer att få samma belopp. Vinsten går till styrelsen.
Revisorerna berättar att de inte har kunnat hitta några hinder för ansvarsbefriande.
Sektionen beslutar att bevilja NollKIT 06/07 ansvarsfrihet.

§ 12

Personval
Valberedningen
Rickard Nilsson förklarar vilken roll valberedningen har. Ett förslag är att fastställa fem
stycken personer till nästa års valberedning. Josef Eklann håller med, men tycker att
man ska ha ambitionen att ha en sittande från varje förening. Niklas Brännström tycker
att man kan ta in en extra person om det gäller ens förening. Markus Westerström som
var ordförande i förra valberedningen menar att fem är ett bra antal. Det är inte bra att
vara ett jämnt antal om man har olika åsikter och menar också att det är positivt att ha
personer som har varit med tidigare i andra föreningar. Dock är det inte bra att aspa
samtidigt som man är med i valberedningen. Josef Eklann tycker inte att det är lämpligt
med Niklas Brännströms idé, eftersom man då varje gång måste hitta en extra person till
valberedningen.
Sektionen beslutar att fastställa fem personer som antalet till nästa valberedning.
Endast fem personer är intresserade av att sitta i valberedningen och sektionen väljer in
dessa som är Erik Jutemar (NollKIT), Josef Eklann, Erik Steen (sexIT), Sophie Kores
och Magnus Jonsson.
Sektionen beslutar också att välja Erik Jutemar till ordförande för valberedningen. Josef
Eklann var också nominerad men frånslog sig denna.

Revisorer
Josefin Nimstedt förklarar vad en revisor gör. Anton Wennerberg (IT1) nominerar sig
själv och Markus Westerström nominerar Caroline Gunnarsson (IT4).
Sektionen beslutar att välja in dessa två till lekmannarevisorer.

§ 13

Propositioner
Inga propositioner.
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§ 14

Motioner
Ändring av ordval vid inröstning till föreningar
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Patric Westberg (NollKIT) menar att motionen kan bli ändrad, det behöver inte just vara
”oformligt stycke”. Han menar att meningen med motionen är bara att undvika ordet
”klump” eftersom detta inte låter proffsigt.
Magnus Jonsson tycker att det kanske räcker att säga till mötets ordförande innan mötet.
Det finns ingenting i stadgarna som säger vad mötesordförande ska säga och vilka ord
denna ska använda.
Sektionen avslår motionen i sin helhet.

Overallsföreningar bör bära slips
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Josef Eklann anser att det är fint med fler traditioner på IT. Josefin Nimstedt undrar hur
föreningen ska samsas om vilken färg det ska vara, alla kanske vill ha sin färg. Nichlas
Sander (IT2) undrar om en förening som bara har byxor tvingas ha skjorta eller liknande
med krage. Martin Schillström (IT1)säger att det inte står hur man ska bära den och att
man således skulle kunna ha slipsen i fickan om man vill. Josef Eklann tycker att det
lämpligtvis ska skrivas in i styrelsedokumentet att föreningarna ska ha slips. Han vill
också jämka förslaget.
Christian Broniewicz (IT2) anser att det kan bli sanitetsproblem med slips då föreningen
kan få öhl och mat på slipsen. Josef Eklann svarar med att motionen säger ”bör” men
inte ”måste”. Det är inget krav på att bära slips således.
Johan Liesén (IT5) undrar vem som ska betala slipsarna, antagligen föreningen. Josef
Eklann svarar att man inte måste, men att det ligger på föreningarna att lägga ner pengar
på representation.
Olle Markljung undrar varför man inte väljer IT:s turkosa färg. Gustav Sohtell svarar att
det inte är så snyggt med turkos overall med turkos slips.
Johan Liesén begär streck i debatten och sektionen beviljar denna.
Josefin Nimstedt undrar om det finns några regler om att det ska vara en färgad slips,
eller om den kan vara rutig exempelvis. Josef Eklann svarar att det står i motionen att en
förening ska ha en viss färg, så det ska vara samma färg i så fall.
Sektionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
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Reglementesändring för namnbyte av laggit
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Gustav Tiger tycker att motionen är missvisande då det handlar om omkapitalisering
och inget namnbyte. Markus Westerström undrar vad laggit tycker om motionen och de
svarar att de tycker att motionen är bra.
Sektionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

Bildande av ny intresseförening på IT-sektionen
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Sophie Kores anser att PixPlx inte är ett bra namn då det inte finns ”IT” med. Patric
Westberg anser detsamma och tycker att ingen vet att man representerar IT-sektionen
då. Rickard Nilsson menar att man kan ha ett ändringsyrkande eftersom PixPlx bara var
ett tillfälligt namn. Han förklarar också att ingen av motionsskrivarna nödvändigtvis ska
vara med i föreningen utan att man kommer att ha ett årsmöte för att välja in
medlemmarna.
Johan Liesén undrar om intresset är tillräckligt stort, vilket Rickard Nilsson svarar ja på.
Erik Larkö (IT1) undrar om föreningen kommer att få pengar för en kamera och Rickard
Nilsson svarar att det inte kommer att ges några pengar till föreningen. Johan Alenius
undrar vem som ska betala för hemsidan och Rickard Nilsson svarar att det inte kommer
att vara någon kostnad eftersom hemsidan kan läggas på ITS.
Malin Mattsson och Ola Palholmen skickar in ett ändringsyrkande som föreslår en
namnändring till fkIT.
Johan Liesén skickar in ett ändringsyrkande som föreslår en namnändring till pictureIT.
Sophie Kores skickar in ett ändringsyrkande som föreslår en namnändring till flashIT.
Sektionen beslutar att ta ställning till motionen med ändringsyrkandet som föreslår en
namnändring till fkIT. Ändringsyrkandet stryker den tidigare lydelsen:
att ”Fotoföreningen på IT-sektionen, PixPlx, beslut sektionsmötet 2007-10-10” läggs till
listan i § 5:1:1 i Reglementet.

och lägger istället till:
att ”Fotoföreningen på IT-sektionen, fotokommitten Informationsteknik (förkortas fkIT),
beslut sektionsmötet 2007-10-10” läggs till listan i § 5:1:1 i Reglementet.
Votering om att anta motionen görs med 30 röster för och 23 röster mot. Eftersom det är en
reglementesändring är motionen därmed avslagen.
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Förslag om anonyma inval
Rickard Nilsson förklarar att motionärerna har kommit överens med styrelsen att dra in
motionen för att diskutera den mera och bearbeta fram ett bättre förslag till nästa
sektionsmöte. Motionärerna drog således in sin motion.

Bildande av DrawIT
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Erik Jutemar undrar om det kommer att vara med i stadgarna. Rickard Nilsson svarar
nej på frågan, men det kommer att ske en reglementesändring.
Patric Westberg tycker att namnet är missvisande. Niklas Brännström anser att det är
oviktigt med namn eftersom det ändå kan ändras senare, bildandet av föreningen i sig är
mer viktig. Henrik Steen tycker att det spelar roll ändå eftersom det kommer att stå i
reglementet, och då krävs det en stor diskussion för en ändring.
Sektionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet. Röstningsutfallet var 30 röster för
och 4 emot, vilket var mer än 2/3 majoritet.

Mer mössor åt IT-teknologernas kalla hjässor
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Sektionen beslutar att avslå motionen i sin helhet.

hookIT som intresseförening
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Patric Westberg vill ha en bra motivation varför pirattemat har valts. Birger Rydback
(IT1) svarar att man inte har sett något pirattema på Chalmers. Erik Larkö undrar hur
öhlen kommer att finansieras. Birger Rydback svarar att det kommer att ske med hjälp
av nollhäfvet, P.R.I.T. och NollKIT, eller köpa eget öhl. Gustav Tiger menar att det
mesta redan står under P.R.I.T., som också nämns i reglementet. Josef Eklann rättar
med att det inte står i reglementet utan styrdokumentet.
Niklas Brännström förklarar att man inte tar ansvar från P.R.I.T., utan de som häfver
vill ha någon gemensam presentation. Erik Jutemar säger att han inte har sett någon
vidare aktivitet från P.R.I.T. om öhlhäfv, därför tycker han att det är kul med en sådan
förening. Malin Mattsson påpekar också att det finns föreningar på kemisektionen och
dessutom en kårförening där Bamse är en öhlhäfvarförening.
Ett ändringsyrkande inkommer som ändrar lydelsen i motionen till att folk ”bör” bära
kläderna. Detta för att inte tvinga folk att bära klädseln.
Ett ändringsyrkande inkommer med tillägget:
att ”Häfvföreningen på IT-sektionen, hookIT, beslut sektionsmötet 2007-10-10” läggs till
listan i § 5:1:1 i Reglementet.

Sektionen beslutar att slå ihop de två ändringsyrkandena.
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Sektionen beslutar att ta ställning till motionen med ändringsyrkandet.
Sektionen beslutar att bifalla motionen med ändringsyrkandet.

Bildande av intresseföreningen skiIT (SnöKåt Inom IT)
Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens
utlåtande.
Niklas Brännström anser att de som har förslag kan ta kontakt med frITid som säkert är
villiga att ta emot dessa.
Alexander Widar (IT1) säger att det finns en tävling med snö i Lindköping, och att man
kan bilda lag och åka dit.
Ett ändringsyrkande inkommer:
att ”Snöälskarföreningen på IT-sektionen, skiIT, beslut sektionsmötet 2007-10-10” läggs till
listan i § 5:1:1 i Reglementet.

Sektionen beslutar att ta ställning till motionen med ändringsyrkandet.
Sektionen beslutar att avslå motionen.

Reglementesändring av kallelseregler
Rickard Nilsson läser upp motionen.
Markus Westerström yrkar på bordläggning, vilket sker då motionen är sent inkommen.

Bildande av ny intresseförening på IT-sektionen
Rickard Nilsson läser upp motionen.
Markus Westerström yrkar på bordläggning, vilket sker då motionen är sent inkommen.

Motion om tillägg om styrelsedokument
Rickard Nilsson läser upp motionen.
Sektionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
Sektionen beslutar att alla beslut tagna under sektionsmötet kan anses omedelbart
justerade.

§ 15

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16

Mötets avslutas
Rickard Nilsson förklarar mötet avslutat.
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Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-05-03
Av Patric Westberg

Motion 1, Ändring av ordval vid inröstning till föreningar
Bakgrund:
Ordet ”klump” har tidigare använts frekvent av mötesordföranden vid beslut om att
rösta in flera personer, främst ledamöter, samtidigt till en förening. Eftersom ordet har
en alltför vardaglig och oformell utstrålning, kan såväl mötesordföranden, mötet och ITsektionen i allmänhet anses ha en något oseriös framtoning och således nedsvärta ITsektionens varumärke.

Förslag:
Att ordet ”klump” ersätts med uttrycket ”oformligt stycke” vid beslut om gemensam
inröstning av personer i föreningar.

Status

Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-09-13
Av Josef Eklann och Gustav Sohtell

Overallsföreningar bör bära slips!
Bakgrund:
Då IT har en ringa mängd traditioner jämfört med andra sektioner på
Chalmers, är det lämpligt att instifta fler.
Förslag:
Att:
- Medlemmarna av föreningarna NollKIT, P.R.I.T. och sexIT bör bära slips
då de bär overall.
- Samtliga personer inom samma förening för ett visst år skall ha samma
färg på slipsen.
- Färgen på denna slips begränsas av en graffärgläggningsalgoritm, där det
är otillåtet för en nod att ha samma färg som sin granne. Varje år av en
förening är en nod, och grannar till en nod är föregående och
efterföljande år av samma förening, samt de övriga overallsföreningarna
för samma år.
Exempel:

I denna figur är två föreningars färger bestämda, NollKIT’06 (Vit) &
NollKIT’07 (Svart). Detta innebär t.ex. att sexIT’07 & P.R.I.T.’07 (och även
NollKIT’08) inte får ha svarta slipsar, de får däremot gärna ha vita.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-09-13
Av Rickard Nilsson

Reglementesändring för namnbyte av laggit
Bakgrund:
Då lanspelsföreningen laggit själva använder LaggIT som representation
beslutades det att föreningen skulle få ett namnbyte i den revidering som
ägde rum i våras. En miss av den förra styrelsen gjorde dock att ändringen
aldrig kom med i propositionen och därigenom aldrig kunde genomföras.
Förslag:
Att det i §5:1:1 ändras till att laggit heter LaggIT som de själva oftast
använder som representationsnamn.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-09-17
Av Rickard Nilsson, Josef Eklann, Anne-Marie Liljekvist

Motion 4, Bildande av ny intresseförening på IT-sektionen
Bakgrund:
Andra sektioner har något som IT-sektionen länge har saknat; en
fotoförening där kameraglada personer kan ge utlopp för sina fotobehov och
samtidigt dokumentera mycket av den verksamhet som sker på sektionen.
Då sektionen på senare tid blivit mer aktiv inom många områden, t ex ett
verksamt armIT, större LAN arrangerade av laggit, regelbundna TVspelskvällar arrangerade av 8-bIT etc, har ett behov växt fram av att
dokumentera alla dessa händelser.
Förslag:
Att en ny intresseförening, Fotoföreningen på IT-sektionen
(SnapIT/ShotIT/Pixplx), bildas, med uppgift att dokumentera de aktiviteter
som sker på IT-sektionen genom bild och video.
Bilder och annat material publiceras sedan på föreningens hemsida där
teknologer och andra IT-avundsjuka personer kan avnjuta denna mediala
dokumentation.
Förslaget innebär också:
att ”Fotoföreningen på IT-sektionen, PixPlx, beslut sektionsmötet 2007-1010” läggs till listan i § 5:1:1 i Reglementet.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-09-14
Av Ola Palholmen, Malin Mattsson och Sophie Kores

Förslag om anonyma inval
Bakgrund:
På grund av den svenska mentaliteten och jantelagen anser vi att de
personliga invalen till föreningarna på IT ska göras anonyma. Att de i
nuläget inte är det medför att man inte alltid röstar som man tycker.
Risken ökar markant att man inte får den bästa sammansättningen i
gruppen.
Vi föreslår:
att voteringen för invalen till de olika föreningarna på IT ska vara sluten.
att man fortfarande ska kunna välja in i klump/oformligt stycke men att
detta också ska ske anonymt.
att aspiranten ska lämna lokalen under en del av invalsprocessen så att
sektionsmötet obehindrat kan diskutera personens lämplighet.
Det ska ingå i styrITs ansvar att de anonyma invalen sker på ett smidigt och
ej tidskrävande sätt.

Antagen

Bakgrund:
Vi vill se att IT-sektionen inte bara anses som en data nördar och även kunna
utföra den ädla konsten av analoga spel.
Det är viktigt att vila ögonen från en skärm med annat, så varför inte lite
kortspel i pausens anda, vi tror att flera kommer att se sig själva i våran
förening, alla har väl varit någon sorts gamer av antingen kort-, brädspel.
Så att det finns intresse kan man ju nästan räkna med, men den som lever får se.
Vi kan inte bara blicka framåt med dagens teknologi och se hur det kommer att
bli,
man måste även blicka bakåt och se hur bra det var förr.
Förslag:
Att en ny intresseförening, DrawIT bildas, din analoga spelförening i mörkret.
Vi vill se att det ordnas minst 1 sammankomst per månad ev. termin,
där vi utför kortspel, brädspel, rollspel samt en turnering av för valt spel, Till
försök att uppnå resultatet av sammankomster en gång i veckan.
Vissa dagar efter 5 kan vi även spela diverse kortspel, om nu någon skulle vilja
testa sin ny lek/brädspel m.m.
Att försöka samla in pengar så nya spel kan införskaffas till hubben som alltid
kan användas av allt och alla.
Förslaget innebär också:
Att ”Analoga spelföreningen, DrawIT, beslut sektionsmötet 2007-10-10” läggs
till listan i § 5:1:1 i Reglementet.

Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-MM-DD
Av Victor Falkengaard Itzel, Birger Rydback

Mer mössor åt IT-teknologernas kalla hjässor.
Bakgrund:
Mössor; ett versatilt plagg som värmer huvud, kan användas till många
praktiska ändamål, och skydda mot diverse saker.
Till exempel, så kan man förvara saker i sin mössa, man kan dra ner den för
ögonen då man tröttnar på omgivningen. Mössor är även fina
identifikationsobjekt ty man kan avgöra vad för sorts människa personen i
fråga är genom att granska dennes mössa.
Av dessa skäl anser vi att IT behöver en intresseförening (mössIT) för
mössentusiaster och teknologer som helt allmänt vill deltaga i roliga
aktiviteter och bära fina huvudbonader.
Förslag:
Föreningens syfte är att medlemmarna skall ha fina mössor som de kan bära
i nöd och lust. Det blir antagligen vita (den mest politiskt korrekta färgen ty
smurfar har vita mössor), eller turkos (då detta är ITs färg). Ett logo eller
dylikt kommer antagligen att innefinna sig också ifall förslaget genomslås.
För att finansiera mössorna så kommer en låg inträdesavgift krävas som
motsvarar mössans pris, sedan kanske små donationer vid behov av
medlemmar för t.ex konstruktion av jättemössan (se nedan).
Till aktiviteter så kommer saker så som mösspicknikar, mössdiskussioner
och annat mysillipys.
Dessutom kommer ädla mössbärare att närvara på fester och dylikt där de
kommer att bidra till kuligheter.
Föreningens ledare kommer att vara en mössa, men i styrelsen så sitter även
ordförande, mössansvarig och kassör så att röstande kan ske med majoritet.
Ett av föreningens mål är dessutom att skapa en gigantisk mössa med cirka
1.5-2m i diameter som kollektivt kan bäras av mössITs ädla medlemmar.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-09-27
Av Birger Rydback, Victor Falkengaard Itzel

hookIT som Intresseförening.
Bakgrund:
Eftersom IT-sektionens häfvlag i NollHäfvet nådde stora framgångar detta
år, ser vi gärna att detta blir till en tradition, samt att göra IT-sektionen till
en erkänt skicklig öhlhäfvarsektion. Eftersom stödet från både NollKIT och
P.R.I.T under årets nollning var utöver det vanliga, tror vi att det har stora
samband med succén på NollHäfvet! Dessutom passar det med ett genuint
pirat tema för denna förening, vilket innebär att alla sammamkomster och
events kommer gå under ett pirat-tema med diverse roligheter. Detta för att
underlätta igenkännandet av IT's häfvverksamhet på andra sektioner runt om
på chalmers!

Förslag:
Därmed anser vi att IT-sektionen bör ha sin egen häfvarförening, som avser
att gynna häfvverksamheten sektionen. Detta kan innebära att stödja P.R.I.T
under
kommande
nollningar,
med
att
arrangera
sk.
Lunch/Frukost/Eftermiddagshäfv.
Utöver nollHäfvet, kommer hookIT vara en förening som arrangerar
sammankomster där folket kan pröva på sina häfvarkunskaper, tävla mot
varandra eller bara njuta av en ”snabb” öhl. Alla som är medlemmar i
hookIT måste således bära någon form av piratoutfit under eventsen.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Bildande av intresseföreningen skiIT (SnöKåt Inom IT)
Bakgrund:
Vi anser att IT-sektionen saknar en förening för de IT-studenter som
älskar snö, vinter och allt som hör det till. Denna förening skulle fungera
som ett slags komplement till frITid men fokuserar enbart på allt
snö-relaterat. Denna förening skulle anordna diverse arrangemang, stora
som små, såsom snöbollskrig, pulka-race, extreme (snö)sport-kvällar och
stickar kvällar för den som vill lära sig att tillverka sin egen
vinterutrustning.

Förslag:
skiIT bör finnas för att få människor att inse detta och att uppleva vintern såsom den
bör upplevas. En intresseförening vid namn skiIT antas som IT-sektionens förening för
alla snö-älskare inom sektionen. Den ska ha som uppgift att förmedla att snö är kul, att
slask inte är snö att vinter behöver inte bara vara en mörk tid om året, det kan vara
väldigt roligt.

