Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2008-02-18

§1

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

§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
Erik Josefsson (IT2) och Olof Kamp (IT3) välj som justerare tillika rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§6

Fastställande av mötets dagordning
Sektionen fastställer mötets dagordning
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§7

Adjungeringare
Karin Glader, ordförande för utbildningsenheten i kårledningen kommer att medverka
under en viss tid under sektionsmötet.

§8

Föregående mötesprotokoll
Rickard Nilsson förklarar att förra mötesprotokollet behöver justeras igen för smärre fel.

§9

Meddelanden
Karin Glader informerar att Chalmers har bestämt att det ska finnas anonyma tentor.
Institutionen ska få bestämma vilka får skriva anonyma tentor. Alla kommer att drabbas
av det. Det kan förekomma anonyma tentor. De som rättar kommer inte att veta vem
som har skrivit, utan bara kunna se en kod. Det kommer att ligga en institutionslapp på
tentabordet om det är en anonym tenta, även tentavakter kommer att meddela detta.
Anledningen till att införskaffa anonyma tentor är att det inte ska vara någon
diskriminering. Man ska inte kunna associera namn och personer som till exempel har
gjort klagomål. Detta gäller endast skriftliga tentor.
Karin Glader informerar vidare att utredningen av kårobligatorium har släppts ut. Staten
gillar inte att man är tvångsansluten, utan tycker att det ska vara frivilligt. Det kommer
att bli konsekvenser för sektionerna, frågor som ska man kunna vara med i sektionen
utan att vara kårmedlem kommer att dyka upp. Även om avskaffning av
kårobligatorium slår genom, kommer det att inte vara verkställd förrän år 2010. Beslut i
frågan kommer att tas i höst.
Karin Glader informerar slutligen att kårledningen söker folk, även andra
kårkommittéer. På onsdag 20:e februari kommer det att vara ett infomöte om
kårledningen på John L’s, man ska ha lämnat in sin ansökning på fredagen 22:e
februari.
P.R.I.T. välkomnar alla till pub i Hubben efter sektionsmötet.
Magnus Jonsson (styrIT) meddelar att vi antagligen inte behöver flytta, utan kommer att
vara kvar i Hubben. Programledningen tycker också att det är bra idé. Vi kommer att
förlora det första grupprummet och föreningsrummet. Dessa kommer att låsas. Vi
kommer att med andra ord slippa betala dem. Detta är inte helt säkert ännu. Vi väntar
fortfarande slutbesked från Akademiska hus. Om vi inte behöver flytta, så skulle det
vara bäst att ha föreningsrummet i det andra grupprummet.

§ 10 Verksamhetsrapporter
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styrIT 07/08
Magnus Jonsson meddelar att styrIT har diskuterat om flytten av Hubben, tagit beslut
om stadgar, nya föreningar och skrivit verksamhetsavtal och dispositionsavtal. De har
även klubbat genom ett förslag om sträcklistahantering. De har också diskuterat
styrelsestrukturen. De hade en uppskattad styrelsesittning vecka innan.
snIT 07/08
Magnus Vestergaard (snIT) meddelar att kursen Människa- och datorinteraktion ska
följas upp och se om den har blivit bättre. De kommer att fortsätta jobba med den.
NollKIT 08
Erik Larkö (NollKIT) meddelar att de har köpt och färgat overaller, haft en
överlämning, skaffat slipsar, städat skrubben och målat om deras dörr. De har också haft
mysmiddag teambildning och motagningsmöte med kåren. De var på CHARM för att
skaffa sponsorer, vilket gick bra. De ska arrangera en tacksittning för phaddraroch
reunITe.
Erik Larkö läser upp deras verksamhetsmål.
sexIT 08
Nichlas Sander (sexIT) kör en PowerPoint presentation. Han meddelar att de har haft en
blåsittning som var lyckad och ska fortsätta med påsksittning med gul som färgtema. De
har varit på sexmästerikalas, ska arrangera fler sittningar på IT. De ska ha olika
färgtema, och bjuda in andra sektioner. Under nollning ska de ha mål att få in nya nollor
till sexIT. De ska även försöka knyta kontakter med andra sektioner på Chalmers.
Nichlas Sander meddelar vidare att de har inskaffat rosa slipsar och ska jobba på sexITs
rykte.
P.R.I.T. 08
Ola Palholmen (P.R.I.T.) meddelar att de har haft en pubrunda, kickoff och varit på PRkalas. De har även gjort PR hos andra sektioner, fixat lampor i hubben, kollat på
sofforna och ska göra en plan för att fixa till dem. De har köpt en ny kokplatta, Ola
Palholmen meddelar att om det är någon som vet vem som har tagit den gamla
kokplattan, så kan personen meddela honom det.
Ola Palholmen läser upp deras verksamhetsmål.
Erik Jutemar (IT3) undrar om de har tänkt på någon sektionsbil. Ola Palholmen svarar
att de inte har gjort det, kolla upp mer om det om det är någon som önskar.
frITid 07/08
Johan Alenius (frITid) meddelar att de har varit på Åre. Man vill åka till Alperna nästa
gång. De har haft CM i spökboll och vann i en match. Han meddelar även att det är
innebandy CM den 29:e februari och välkomnar alla att vara med.
armIT 07/08
Ingen representant från armIT är närvarande.
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digIT 08
Gustav Sohtell (digIT) meddelar att de har administrerat itstud, lagt in bilder på
studenterna för IT07 och kolla upp servrar. De håller på fixar itstuds nyhetshantering,
och ska fixa så att man kan lägga in exjobb och liknande.

§ 11 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
sexIT 05
Martin Karlsson (IT4) visar upp bokförningsresultatet för sexIT 05.
Magnus Jonsson undrar vad de gjorde på aspningen. Martin Karlsson svarar att de hade
sittning och bowling, men det var så länge sedan är det svårt att komma ihåg allt. Johan
Alenius undrar om man får gå minus? Magnus Jonsson svarar att det inte står någonting
om det i stadgarna. Johan Alenius undrar om det är någon sträcklista skuld kvar. Martin
Karlsson svarar att man lämnade lite skuld till nästa sexIT.
Revisorerna berättar att de föreslår ansvarsbefriande dock med anmärkningar.
Sektionen beslutar att bevilja sexIT 05 ansvarsfrihet.
P.R.I.T. 07
Sophie Kores (IT2) berättar att kassören Max Ocklind är sjuk och inte kan närvara. Hon
förklarar att kontot med ”medlemsskulder” är sträcklistor och visar upp
bokföringsresultatet.
Markus Westerström undrar om styrelsen verkligen har styrt upp frågan om strecklistan,
eftersom summan för P.R.I.T.07:s strecklista i bokföringen är mycket stor. Magnus
Jonsson svarar att det är uppstyrt nu, dagens summa för strecklista skulder är mycket
lägre. Man är även mer strikt mot dem som har skuld.
Magnus Jonsson yrkar om en bordläggning till nästa sektionsmöte med Max Ocklind
närvarande för att besvara frågor. Erik Axelsson (IT1) vill höra revisorernas uttalande.
Revisorerna menar att det finns en bra förklaring till varför P.R.I.T. 07 har gått med lite
minus. P.R.I.T. 07 gick plus under sitt år med en hel del inventarier. Minus beror på att
de har betalat skulder från året innan. Patric Westberg (IT2) undrar var har pengarna
som har gått plus tagit vägen. Sophie Kores svarar att det har gått till aspning, pubrunda
tacksittning etc.
Revisorerna berättar att de inte har kunnat hitta några hinder för ansvarsbefriande.
Sektionen beslutar bordsläggning med 20 röster mot 17.

§ 12 Fastställande av sektionsavgiften
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Rickard Nilsson berättar att man betalar en sektionsavgift varje termin. Styrelsen tycker
att avgiften ska ligga kvar på 50SEK, man ser ingen anledning att öka. Sektionen har en
stabil ekonomi. Erik Larkö (NollKIT) undrar hur det ligger förhållande till andra
sektioner. Rickard Nilsson svarar att det ligger bra. Vissa sektioner har högre och några
har mindre.
Sektionens beslutar att fastställa 50SEK som sektionsavgift.

§ 13 Personval
digIT 08
Gustav Sohtell presenterar sina medlemmar.
Gustav Sohtell väljs in som ordförande för digIT 08.
Erik Jutemar väljs in som kassör för digIT 08.
Fredrik Portström (IT2) väljs in som webbansvarig för digIT 08.
Jonas Färdig (IT3) väljs in som Hubbenansvarig för digIT 08.
Jimmy Stridh (IT5) väljs in som ledamot för digIT 08.
Johan Boberg (IT3) väljs in som ledamot för digIT 08.
Nicklas Gummesson (IT3) väljs in som ledamot för digIT 08.
Andreas Duchén (IT3) väljs in som ledamot för digIT 08.

§ 14 Propositioner
Revidering av stadga
Rickard Nilsson läser upp förslaget.
Sektionen antar propositionen i sin helhet.

§ 15 Motioner
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Ändring av digIT ordförandens titel
Rickard Nilsson läser upp motionen.
Rickard Nilsson läser upp styrelses utlåtande
Nichlas Sander menar att sexmästare är en titel på alla sektioner och det står även i
reglementet. Patric Westberg vill klargöra att det inte är en motion på ändring i digITs
stadgar. Oavsett om motionen bli nedröstad, så har åsikten ändå kommit ut. Gustav
Sohtell tycker att det är roligt. Rickard Nilsson menar att detta inte kommer att skrivas
in i stadgar eller reglementet, så det är i princip onödigt.
Sektionen beslutar att anta motionen i sin helhet.

§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 17 Mötets avslutande
Rickard Nilsson förklarar mötet avslutat.
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Sektionsmötet för Informationsteknik
2008-02-18
Av Patric Westberg

Ändring av digIT-ordförandens titel
Bakgrund:
För att stärka digITs profil och PR-värde, i form av sektionsförening, och för
att skilja dem från intresseföreningar framstår det som ytterst rimligt att
ersätta den något slentrianmässiga och tabubelagda titeln ”ordförande” mot
något som på ett humoristiskt sätt ger digIT en mer unik framtoning (jfr.
”sexmästare” i sexIT).
Förslag:
Att ordföranden för digIT i fortsättningen arbetar under titeln ”Dr. Internet”,
som på ett humoristiskt sätt framhäver föreningen digITs verksamhet.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

Sektionsmötet för Informationsteknik
2008-02-13
Av Magnus Jonsson

styrITs yrkande angående Motion 1, Ändring av digITordförandens titel
Bakgrund:
StyrIT anser att det inte är vår sak att bestämma vad ordförande för digIT skall kalla sig.
Föreningarna på IT-programmet sköter sitt jobb med sådan bravur att vi helt och hållet litar på
att de själva har förmågan att ta beslut om vad de vill kalla sig.

Förslag:
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT
att

motionen avslås i sin helhet

styrIT genom
___________________
Magnus Jonsson
Ordförande

Status

Sektionsmötet för Informationsteknik
2008-02-07
Av styrIT 07/08

Struket åliggande för sexmästaren
Bakgrund:
När GFK omorganiserades ändrades också Festansvariges roll i styrelsen.
Detta har bland annat inneburit att det är lämpligare att ha någon annan än
ordförande i sexIT som Festansvarig. Det har dessutom länge diskuterats att
ordförande i sexIT ska jämställas med ordförande i P.R.I.T. och NollKIT
genom att inte ha en styrelsepost, utan istället fungera som adjungeringar
utan rösträtt.
Förslag:
Att sista punkten under §4:3:4 i Reglementet:
”att Vara sektionens festansvarige”
stryks helt.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

