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§ 1 Mötets öppnande 

Rickard Nilsson (styrIT) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 

Magnus Jonsson, ordförande för styrIT, tänder ett ljus.  

§ 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 

Jonatan Brown (P.R.I.T.) och Mattias Jardstedt (P.R.I.T.) välj som justerare tillika 

rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 

Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 

Rickard Nilsson berättar att punkten motioner är flyttad till före punkten personval. 

Sektionen fastställer mötets dagordning med dessa ändringar. 

§ 7 Adjungeringar 

Karin Glader, ordförande för utbildningsenheten i kårledningen presenterar sig själv och 

kommer att medverka under en viss tid under sektionsmötet.  

§ 8 Meddelanden 

Karin Glader informerar om att nu på torsdag kommer studieportalen att vara stängd.  
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Det kommer även hända lite saker på Lucia. Det blir lussemingel med lussekatter, 

pepparkakor och glögg på morgonen 7:30 - 8:15 13:e december på kåren. På lunch 

12:30 blir det svenskt julfirande på engelska. Det kommer att bjudas på pepparkakor 

och glögg på teknologgården.   

Karin Glader pratar vidare om diskussionen kring flyttandet av högskoleingenjör på 

Lindholmen. Hon menar att man insåg att det var lite förhastat och vill göra lite 

utredningar innan man sätter igång. Man kommer att göra en översyn som kommer att 

påverka EDIT-området. Man ska se om det finns överlappade program på GU och 

Chalmers, t ex mastersprogram som är nästa identiska. Det finns önskemål från IT-

universitet att starta ett systemvetenskap-program. Hon berättar vidare att det finns ett 

program på IT-universitet och Chalmers som är rätt lika och man kanske kommer att 

lägga ner en av dem.  

Rickard Nilsson meddelar att det är pub i Hubben efter sektionsmötet. Han passar även 

på att uppmärksamma att Örgryte Idrottsällskap idag fyller 120 år och som grundades 4 

december 1887 av Wilhelm Friberg på den plats där Liseberg ligger idag. 

§ 9 Verksamhetsrapporter 

styrIT 07/08 

Magnus Jonsson berättar att sedan förra sektionsmötet har styrelsen diskuterat om 

framtiden med programledningen. De har tagit dokumenten från förgående år. De har 

också diskuterat med digIT om ny webbserver. De har även haft möte med föreningar, 

utsett nya programrådsrepresentanter, representant för nöjesutskottet och 

studerandearbetsmiljöombud. De har också haft ett bullkalas med programledningen 

och föreningarna på IT. 

Malin Mattson (sexIT) förklarar hur det nya nöjesutskottet fungerar.  

snIT 07/08 

Magnus Vestergaard (snIT) meddelar att han har gått på möte. Det finns ett ny 

kursutvärderingssystem som börjat på mastersnivå. Detta har man även börjat på IT. Det 

nya kursutvärderingssystemet har inga stora förändringar, utan är ungefär samma som 

tidigare.  

NollKIT07 

Josef Eklann (NollKIT) berättar att de har genomfört en aspning med de andra 

föreningar, och är nöjda med den. Han har även fått tag på nollfoto idag. 

sexIT 07 

Malin Mattsson (sexIT), berättar att de har varit på bullkalas med programledningen. De 

har pratat med programledningen så att de vet vad sexIT gör. De har även gjort en 

aspning och är nöjda med den. Sist meddelar hon också att de har haft sin sista gasque 

Mexico-sittningen.  
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P.R.I.T. 07 

Sophie Kores (P.R.I.T.) berättar att de har haft en aspning tillsammans med de andra 

föreningarna. De har haft informationsträffar, arrangerat PR-kalas, pubrunda med aspar, 

halloweensittning och pokerkväll. De har städat svetsrummet med sexIT och NollkIT. 

De har också tvättat sofföverdrag i Hubben och julpyntat Hubben och köpt julgran.  

frITid 07/08 

Johan Alenius (frITid) berättar att de har varit på möte med programledningen, varit 

med i Schess idrottsföreningar på Chalmers. De har missat en beachvolley CM på grund 

av sent upplyst av Z som arrangerade den. De har haft innebandy som vanlig.  

armIT 07/08 

Peter Fransson (armIT) berättar att de har arrangerat arbetsmarknadsdag DateIT med D- 

och E-sektionen. Det gick bra. 

§ 10 § 10 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser  

frITid 06/07  

Magnus Jonsson berättar att de började med Skatås som inte gick så bra, men gjorde det 

istället till en teambildningsaktivitet för frITid. De funderade att ha en ny hall istället för 

kårhushallen men upptäckte att det var för dyrt. De har haft allmänbildning för IT-

teknologer för att visa fotboll och hockey i Hubben. De var med på innebandy CM. De 

avslutade sitt år med paintboll på Bockön. 

De hade 5000 SEK från början och har gjort av med 7069 SEK. De fick ta över förra 

årets ekonomi och det gick bra med styrelsen. De fick sponsor för matchdräkter och 

köpte dem för halva priset. De subventionerade paintboll. De har också köpt bollar och 

allmänna inventarier. 

Sektionen beslutar att bevilja frITid 06/07 ansvarsfrihet. 

§ 11 Motioner 

Bildande av ny intresseförening på IT-sektionen  

Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens 

utlåtande. 

Johan Alenius (IT4) undrar om hemsidan för fotoföreningen är publikt. Rickard Nilsson 

svarar att det är det, eftersom huvudsyften är att främja IT-sektionen. 

Sektionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 
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Reglementesändring av kallelseregler 

Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens 

utlåtande 

Sektionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

Införande av kramruta i Hubben 

Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens 

utlåtande 

Patric Westberg (IT2) väljer att inte lyfta motionen. Ingen annan vill lyfta motionen 

heller. 

Bildandet av digIT som sektionsförening 

Rickard Nilsson läser upp motionen följt av Magnus Jonsson som läser upp styrelsens 

utlåtande. 

Jonas Mattsson (sexIT) undrar hur många personer det krävs minst. Rickard Nilsson 

svarar att det tolkas som 5-8 personer totalt. Jonas Mattsson undrar om vi har så många i 

dagsläget. Styrelsen anser att det finns. Rickard Nilsson menar att det finns redan många 

i digIT idag så som Gustav Sohtell (IT3), Jimmy Stridh (IT5), Josef Eklann och Johan 

Larsson (IT2) har utryckt intresse med flera. Ett årsmöte kommer att bli kallad där 

första årgången fastställs.   

Patric Westberg undrar om medlemmarna kommer att röstas in på sektionsmötet. 

Rickard Nilsson svarar ja, men eftersom det är första årgången kommer man att kalla till 

ett årsmöte, bilda en preliminärt digIT och sedan kommer de att väljas in på ett 

sektionsmöte senare. 

Johan Boberg (IT3) tycker att Hubbenansvarig inte är ett bra namn. Rickard Nilsson 

menar att Hubbenansvarig är att vara ansvarig för servern eller underhåll i Hubben, man 

kommer kanske att ha en ansvarig person för aktivitet utanför Hubben. Johan Boberg 

undrar också om det är Hubbenansvarig som står för inköp. Rickard Nilsson svarar att 

det är digIT som förening som gör det. 

Johan Alenius undrar vad menas med att själva tillse medlemsbehovet. Rickard Nilsson 

svarar att det är att tillse medlemmar till nästa sektionsmöte. Johan Alenius undrar 

skillnaden mellan att nominera och att tillse. Rickard Nilsson svarar att det första tolkas 

som att vi gör en undersökning om vem skulle vara intresserad och undersöka denne. 

Nominering är att nominera till sektionsmötet. 

Jonas Mattsson undrar om ansvarsfriheten för digIT. Rickard Nilsson menar att digIT 

inte behöver bytas varje år, det är kontinuerligt. De förväntas inte att ha mycket pengar.  

Johan Alenius tycker inte att det är bra. Han tycker att man ska ha en bestämd tidpunkt, 

annars kan man skjuta fram det. Erik Jutemar (IT3) menar att det inte finns hos andra 

sektioners föreningar heller, förstår inte varför man måste ha det i digIT. 

Johan Boberg undrar varför man måste ha kassör om man inte har mycket pengar. 

Rickard Nilsson svarar för att man måste ha det för att vara en sektionsförening.  
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Frida Polheimer (IT3) undrar om man bara ge en person ansvarsfrihet, eftersom det 

bruka vara så att man ge ansvarsfrihet för både ordförande och kassör på en gång. 

Rickard Nilsson svarar ja, om t ex ordförande av sexIT hoppar av, så kan man ge 

ansvarsfrihet för kassören själv. 

Magnus Jonsson läser stadgar om ansvarsfrihet. 

Josefin Nimstedt (IT3) tycker att man kan göra så att man låter kassören redovisa varje 

år för att det ska vara strukturerad. Kassören kan sitta längre om han vill, men då är det 

bara kassören som behöver göra så i sådant fall.  

Rickard Nilsson menar att mycket diskussion om hur man ska gå tillväga kan göras 

längre fram med digIT och styrelsen. Om man ser på andra sektioner så finns det inte 

sådant, därför ser man inte heller någon anledning att lägga till, utan det är styrelsen 

som ser till det i sådant fall. 

Frida Polheimer tycker att man kan lösa det inom föreningen. 

Sektionen beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

§ 12 Personval  

NollKIT 08 

Erik Jutemark presenterar valberedningens nomineringar.  

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

frågor.  

Rickard Nilsson presenterar det nya invalssättet med sluten votering. Ordförande och 

kassör vals in separat och sedan beslutar sektionen om man ska rösta in resten i klump. 

John Lundberg (IT1) nominerar sig själv och presenterar sig. 

Markus Hansson (IT2) avstår från att söka NollKIT. 

Daniel Berndtsson (IT1) nominerar sig själv och presenterar sig.  

Både John Lundberg och Daniel Berndtsson är även nominerade av valberedningen till 

sexIT 08. 

Christopher Stenström (IT1) nominerar sig själv och presenterar sig. 

Styrelsen ajournerar sig och låter valberedningen få tid att komma med ett nytt utlåtande 

angående nomineringarna. 

Erik Jutemark säger att valberedningen har intervjuat alla tre (nynominerade) och anser 

att John Lundberg passar bäst i NollKIT av dessa. 

Rickard Nilsson går igenom röstningsförfarande. 

Erik Larkö väljs in som ordförande för NollKIT 08. 

Erik Axelsson väljs in som kassör för NollKIT 08. 
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Birger Rydback väljs in som ledamot för NollKIT 08. 

Carl Engström väljs in som ledamot för NollKIT 08. 

Alexander Widar väljs in som ledamot för NollKIT 08. 

Johan Lundberg väljs in som ledamot för NollKIT 08. 

sexIT 08 

Erik Jutemark presenterar valberedningens nomineringar.  

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

frågor. 

Christopher Stenström nominerar sig själv till sexmästarinna och presenterar sig själv. 

Patric Westerberg nominerar Marcus Hansson som presenterar sig själv. 

Styrelsen ajournerar sig och låter valberedningen få tid att komma med ett nytt utlåtande 

angående nomineringarna. 

Erik Jutemar säger att valberedningen har beslutat att nominera Markus Hansson på den 

post som blev vakant då John Lundberg valdes in i NollKIT 08. 

Nichlas Sander väljs in som ordförande för sexIT 08. 

Martin Schillström väljs in som kassör för sexIT 08. 

Rickard Nilsson förklarar de möjligheter som finns för inval av resterande ledamöter 

och sektionen beslutar att först rösta om hur många ledamöter som ska väljas in för att 

därefter rösta om vilka som ska tillsättas på dessa platser. 

Malin Mattsson (sexIT) föreslår att rösta in 6 personer istället för 7. Hon anser att 7 är 

för många för att vara i sexIT. Ola Palholmen (sexIT) menar att det är en personlig åsikt 

och att sittande sexIT själva är oeniga. 

Sektionen beslutar att välja in alla ledamöter i klump. 

Josef Eklann undrar om hur många man måste vara för att kunna ha gasque. Malin 

Mattsson svarar att hon inte vet. Josef Eklann undrar om sexIT tycker att 6 är ett rimligt 

antal att ha gasque. Malin Mattson svarar nej, men det är inte 7 heller. Valberedningen 

anser att det ska vara 5 ledamöter. Jonatan Brown föreslår att ha ett avrundat 

medelvärde för röstningssättet av antal ledamöter i sexIT 08. 

Ola Palholmen begär sluten votering. 

Styrelsen ajournerar sig för att diskutera lämpligt röstningstillvägagångssätt. 

Styrelsen haft en överläggning och har kommit fram till en röstningsförfarande: enkel 

majoritet. Det förslag som får flest röster kommer att väljas. Man ska skriva ner på sin 

lapp om man önskar 3, 4, 5 eller 6 ledamöter. 

Sektionen beslutar att rösta in 4 ytterligare ledamöter. 

Kristoffer Edvardson väljs in som ledamot för sexIT 08. 

Erik Fonselius väljs in som ledamot för sexIT 08. 
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Henrik Wiberg väljs in som ledamot för sexIT 08. 

Markus Hansson väljs in som ledamot för sexIT 08. 

P.R.I.T. 08 

Erik Jutemark presenterar valberedningens nomineringar.  

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

frågor.  

Daniel Berndtsson nominerar sig själv och presenterar sig. 

Jacob Raihle (IT1) nominerar sig själv och presenterar sig. 

Christopher Stensson nominerar sig själv och presenterar sig. 

Kevin Hailemichael (IT1) nominerar sig själv och presenterar sig. 

Sektionen beslutar att välja in alla ledamöter i klump. 

Ola Palholmen väljs in som ordförande för P.R.I.T. 08. 

David Sundelius väljs in som kassör för P.R.I.T. 08. 

Daniel Arvidsson väljs in som rustmästare för P.R.I.T. 08. 

Mattias Warnqvist väljs in som ledamot för P.R.I.T. 08. 

Linus Färnstrand väljs in som ledamot för P.R.I.T. 08. 

William Löf väljs in som ledamot för P.R.I.T. 08. 

Johan Larsson väljs in som ledamot för P.R.I.T. 08. 

§ 13 Övriga frågor  

Johan Alenius undrar om det ska bli bättre med att lägga upp protokoll i framtiden. 

Nancy Li svarar att ja, det ska det bli. 

Magnus Jonsson menar att det är jättekul att så många aspade sexIT, NollKIT och 

P.R.I.T.. De är mycket viktiga föreningar då de tar hand om lokalen och nyantagna m 

m. 

§ 14 Mötets avslutande 

Rickard Nilsson förklarar mötet avslutat. 
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2007-09-17 

Av Rickard Nilsson, Josef Eklann, Anne-Marie Liljekvist 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Motion 1, 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 TV-

spelskvällar 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 (flashIT), 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, flashIT, beslut sektionsmötet 2007-12-

04” läggs till listan i § 5:1:1 i Reglementet. 
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2007-11-28 

Av Magnus Jonsson 

Status 

styrITs yrkande angående Motion 1, Bildande av ny 
intresseförening på IT-sektionen 

Bakgrund: 

styrIT anser att det skulle vara bra med en fotoförening i dokumenterande syfte för att 

kartlägga de arrangemang som hålls i IT-sektionens namn. 

Förslag: 

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT 

attmotionen bifalles i sin helhet 

 

 

 

styrIT genom 

 

___________________ 

Magnus Jonsson 

Orförande 
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2007-10-10 

Av Gustav Tiger 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Motion 2, Reglementesändring av kallelseregler 

Bakgrund: 

Eftersom reglerna för hur en kallelse till sektionsmöte ska se ut och var den 

ska publiceras är otydliga så föreslås en ändring som kommer att säkerställa 

att de flesta sektionsmedlemmar får reda på att ett möte hålls. 

Förslag: 

att § 1:1:1 ändras från 

"Kallelse till sektionsmöte består av datum, tid och plats för mötet, vilket 

skall anslås korrekt enligt stadgan." 

till 

"Kallelse till sektionsmöte består av datum, tid och plats för mötet och skall 

publiceras väl synligt för sektionens medlemmar på sektionens anslagstavla, 

webbsida och sektionslokal. Kallelsen skall anslås korrekt enligt stadgan.". 



Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-11-28

Av Magnus Jonsson

styrITs yrkande angående Motion 2, Reglementesändring 
av kallelseregler

Bakgrund:
styrIT tycker att det här är en mycket god idé. Mer deltagare på sektionsmötet är viktigt 
för sektionens utveckling.

Förslag:
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT

att motionen bifalles i sin helhet

styrIT genom

___________________

Magnus Jonsson

Orförande

Status
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2007-11-21 

Av Patric Westberg 

Status 

Motion 3, Införande av kramruta i Hubben 

Bakgrund: 

Då gemenskap, kärlek och värme är några av nyckelorden för en trivsam och bra 

Chalmers-tid bör Hubben förses med lämpliga verktyg och hjälpmedel med avsikt att se 

till att gemene IT-student upplever det som en fröjd att gå dit varje dag. 

Förslag: 

Att en kramruta placeras på lämplig plats i Hubben, lätt tillgänglig för alla som vill 

bruka dess tjänster.  

Not: En kramruta kan beskrivas som en ruta i golvet där godtycklig IT-student med ett 

krambehov placerar sig när denne vill ha en kram och som denne inte lämnar förrän 

ovanstående krambehov har uppfyllts. 



Sektionsmötet för Informationsteknik
2007-11-28

Av Magnus Jonsson

styrITs yrkande angående Motion 3, Införande av kramruta i 
Hubben

Bakgrund:
styrIT är oeniga i denna fråga. Vi har röstat om beslutet men ingen klar majoritet har 
framkommit.

styrIT genom

___________________

Magnus Jonsson

Orförande

Status



Sektionsmötet för Informationsteknik 

2007-11-21 

Av Rickard Nilsson, Magnus Jonsson, Jimmy Stridh, Gustav Sohtell och Josef Eklann 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Motion 4, Bildande av digIT som sektionsförening 

Bakgrund: 

Intresseföreningen Datorinformationsgruppen Informationsteknik, digIT, har 

länge sett till att sektionens datorsystem fungerar, samt att det finns en 

gemensam portal för teknologerna att vända sig till. Då det finns ett utökat 

behov av tillseende av datorsystemet på sektionen, samtidigt som det inte 

har funnits någon fastslagen medlemslista av digIT, finns det ett behov av 

att styra upp föreningen med fastslagna ansvariga. 

Förslag: 

Att intresseföreningen Datorinformationsgruppen Informationsteknik, digIT, 

blir en sektionsförening med åligganden istället för dess nuvarande form av 

intresseförening. 

Förslaget innebär också: 
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2007-11-21 

Av Rickard Nilsson, Magnus Jonsson, Jimmy Stridh, Gustav Sohtell och Josef Eklann 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

 

att ”Datorinformationsgruppen Informationsteknik, digIT. Beslut togs 

sektionsmötet 2007-12-04” läggs till i listan i § 4:1:1 i reglementet. 

att 

”§ 4:8 Datorinformationsgruppen Informationsteknik, digIT 

§ 4:8:1 Sammansättning 

digIT består av ordförande, kassör, webbansvarig, Hubben-

ansvarig, samt 1–4 övriga ledamöter. 

§ 4:8:2 Inval 

Det åligger digIT att själva tillse medlemsbehovet samt 

nominera lämpliga kandidater till kommande sektionsmöte. 

§ 4:8:3 Det åligger digIT 

  att Underhålla sektionslokalens datorsystem. 

§ 4:8:4 Det åligger digITs ordförande 

  att Leda digITs verksamhet. 

  att Teckna digITs firma. 

§ 4:8:5 Det åligger digITs kassör 

  att Handha digITs ekonomi. 

  att Teckna digITs firma.” 

läggs till som en ny punkt under § 4 i reglementet. 

att ”§5:1:1 Datorinformationsgruppen Informationsteknik, digIT” helt stryks 

ur reglementet. 

att §5:2 helt stryks ur reglementet. 

att 

”§ 2:6 Åligganden för digIT 

§ 2:6:1 Det åligger digIT 

  att Tillhandahålla och underhålla sektionens webbplats. 

§ 2:6:2 Det åligger digITs webbansvarige 

  att Leda arbetet med sektionens webbplats. 

§ 2:6:3 Det åligger digITs Hubben-ansvarige 

  att Leda arbetet med sektionslokalens datorsystem. 

läggs till som en ny punkt under § 2 i styrdokumentet. 



Sektionsmötet för Informationsteknik 

2007-11-28 

Av Magnus Jonsson 

Status 

styrITs yrkande angående Motion 4, Bildande av digIT som 
sektionsförening 

Bakgrund: 

Sektionen har ett behov av att utvidga de webbtjänster vi i dagsläget har tillgång till och  

vi anser att omvandla digIT till en sektionsförening skulle förtydliga vad digIT ansvarar 

för. 

Förslag: 

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT 

attmotionen bifalles i sin helhet 

 

 

 

styrIT genom 

 

___________________ 

Magnus Jonsson 

Orförande 



Sektionsmöte för Informationsteknik
2007-12-04

Valberedningens nominering
NollKIT
Motivering: Denna grupp har visat stort intresse för nollningen och den kommer fungera 
bra tillsammans.
Ordförande: Erik Larkö Stort förtroende från andra aspar, har visat stort intresse för 

både IT-sektionen och NollKIT
Kassör: Erik Axelsson Gedigna erfarenheter av kassörsarbete
Phadderchef: Markus Hansson
PR-Chef: Birger Rydback
Sponschef: Lisa Ryrholm
Modulchef: Carl Engström
Nolluppdragschef: Alexander Widar

sexIT
Motivering: En homogen grupp som kommer göra bra ifrån sig.

Sexmästare Nichlas Sander Stort intresse och engagemang, tidigare erfarenheter från 
festfixande)

Kassör Martin Schillström Stort intresse och lysande attityd
Sexmästarinna John Lundberg 
Øhlchef Kristoffer Edvardsson
PR-Chef Erik Fonselius
Stylist Henrik Wiberg
Fixare Daniel Berndtsson

P.R.I.T.
Motivering: Starkt rustat inför framtiden.

Chefchef Ola Palholmen Tidigare erfarenher, klar målsättning
Kassör David Sundelius Tidigare erfarenheter av kassörsarbete
Rustmästare Daniel Arvidsson Tidigare erfarenheter, klar målsättning
Vice Ordförande Mattias Warnqvist
Vice Rustmästare Linus Färnstrand
Øhlchef William Löf
PR-Chef Johan Larsson
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