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§ 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 
Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika 
rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 
Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 
digIT tillkommer i verksamhetsrapportsredovisningen.  

Sektionen fastställer mötets dagordning  

§ 7 Adjungeringar 
Karin Glader, ordförande för utbildningsenheten i kårledningen kommer att medverka 
under sektionsmötet.  

§ 8 Meddelanden 
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Karin Glader informerar om söktrycket på Chalmers inför hösten. Det är 14000 som har 
sökt, 30% ökning jämfört med förra året. Detta är till viss del på grund av många 
chalmerister som måste söka igen för mastersprogram. Det söker fler till arkitekt. Det 
finns en ny utbildning, Teknisk matematik. Arkitekt och Industriell ekonomi får många 
studenter. IT har ökat förstahandssökande. Det finns 103 sökande till 60 platser. IT har 
bra söktryck. Z fyller inte sina platser vilket är förvånande. Det är 1/3 tjejer som söker 
till Chalmers. Det är också ökad andel som har sökt mastersprogram.    

§ 9 Verksamhetsrapporter 
  

styrIT 07/08  
Magnus Jonsson (styrIT) meddelar att styrIT har haft aspning. De har även fixat en 
sektionsbil. Det diskuteras om H ska flyttas upp till Johanneberg eller om EDIT ska 
flyttas till Lindholmen.  

 
snIT 07/08  
Magnus Vestergaard (snIT) meddelar att man gör nu en utredning om pedagogiska 
priset. Det var bara 49 IT-studenter som röstade. Vinnaren kommer att utnämnas på 
fredag. Det är ej klart när finsittningen kommer att vara.  

 
NollKIT 08  
Erik Larkö (NollKIT) meddelar att de har haft phaddertacksittning och phadderpubb 
vilket gick bra. De har gjort en grundplanering för nollningen med programledningen 
och en budget. De har även skicka in modulen och nolluppdrag för granskning.  

 
sexIT 08  
Nichlas Sander (sexIT) försöker fixa sin presentation, igen. De har haft en gulsittning 
med många glada människor och en rekrytsittning för att rekrytera människor till IT. De 
har varit med på MTS. ReunITe gick bra och han hoppas att alla tyckte att det var god 
mat. Det var planerat att de skulle arrangera en finsittning, men det har förekommit 
lokalproblem, så de kommer att skjuta fram det till obestämt datum. 
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P.R.I.T. 08  
Ola Palholmen (P.R.I.T.) meddelar att St. Patrickspub gick bra. De gick plus på 
pubbrundan. De har varit på ett PU:s arrangemang ”ut-i-skogen”. De har även fixat ett 
nyckelskåp till styrIT. De försöker jobba mycket med Hubben nu och är tacksamma för 
förslag som kommer in.  

 

frITid 07/08  
Magnus Vestergaard (frITid) meddelar att de har haft innebandy, en aspning och spelade 
bowling. Han meddelar även att det är uttagning för CM i fotboll.  

armIT 07/08  
Peter Fransson (armIT) meddelar att de har haft ett arr med CTK och jobbat med Date-
IT 2008 och spikat ett datum. De har haft aspning. Företagens intresse är stort. Det är 
redan några som har hört av sig. 

 digIT 08  
Gustav Sohtell (digIT) meddelar att de har lagt upp en server och en IRC-server. De har 
haft ett LAN tillsammans med laggIT. De har även på börjat flytten av alla 
föreningshemsidor till den nya servern.    

§ 10 Personval 
 

styrIT 08/09  
Rickard Nilsson meddelar att valberedningens nominering kom in sent så att det ska ses 
som rekommendationer. Rickard Nilsson förklarar hur röstningen kommer att gå till och 
varje post kommer att röstas för sig.  

Marcus Sundberg (IT2) är nominerad till ordförande och presenterar sig själv.  

Johan Larsson (styrIT) undrar hur det går med ansvarsbefriandet. Marcus Sundberg 
svarar att han är klar men har inte skickat in den till revisorerna i god tid. Nicklas 
Gummesson undrar om Marcus Sundberg har några visioner. Marcus Sundberg svarar 
att han tycker att det har gått bra med årets styrIT och vill fortsätta jobba så som de har 
gjort.  

Rickard Nilsson förklarar att eftersom Marcus Sundberg inte är ansvarsbefriad så är det 
inte lämplig att rösta in honom som styrITs ordförande. Man kommer därför kalla på ett 
extra sektionsmöte om drygt en vecka och rösta in honom då.  

Sektionen beslutar att ha en vakant plats för ordförande för styrIT08/09. 

Jonatan Brown (IT3) är nominerad till kassör och presenterar sig.  

Erik Jutemar läser upp valberedningens utlåtande.  
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Jonatan Brown väljs in som kassör för styrIT08/09. 

Nichlas Sander är nominerad till vice ordförande och presenterar sig.  

Erik Hammarberg (IT4) undrar om han har några visioner. Nichlas Sander svarar att han 
vill jobba på att få ihop föreningarna med varandra och förbättra kommunikationen 
mellan dem.  

Det är sluten votering och Rickard Nilsson förklarar tillvägagångssättet.  

Nichlas Sander väljs in som vice ordförande för styrIT08/09. 

Christian Broniewicz (IT2) är nominerad till sekreterare och presenterar sig.  

Christian Broniewicz väljs in som sekreterare för styrIT08/09. 

William Löf (IT1) är nominerad som festansvarig och presenterar sig.  

Erik Larkö frågar hur han ska påverka i frågan om IT sittningarna har spårat ut lite på 
senaste tiden. William Löf svarar att han ska arbeta på en policy och kommer att jobba 
mer med denna fråga.   

Valberedningen finner att han är högst lämplig. 

William Löf väljs in som festansvarig för styrIT08/09. 

Rickard Nilsson förklarar hur röstning av ledamotsposters kommer att gå till.  

Nathalie Nilsson (IT2) är nominerad till en ledamot och presenterar sig själv.  

Patric Westberg (IT2) är nominerad till en ledamot och presenterar sig själv. 

Rickard Nilsson förklarar att vilken post en ledamot ska ha bestäms internt i styrelsen.  

David Sundelius (IT1) är nominerad till en ledamot och presenterar sig själv. 

Therese Artursson (styriIT) frågar Nathalie Nilsson om hon kommer att ha tid, eftersom 
hon redan har mycket ansvar. Nathalie Nilsson svarar att hon har pratat med förra 
socialtansvarig Anne-Marie Liljekvist och tycker att hon kommer att klara det. 

Therese Artursson tycker inte att Patric Westberg är mycket ambitiös och undrar vad han 
kan bidra med. Patric Westberg svarar att han hade först sökt till vice ordförande men 
blev nominerad till sekreterare. Han fick senare veta att det fanns en vakant plats. Det 
viktigaste för honom är att komma med i styrIT, eftersom han vill kunna driva och 
påverka sektionen.  

David Sundelius väljs in som ledamot för styrIT08/09.   

Patric Westberg väljs in som ledamot för styrIT08/09.   

Nathalie Nilsson väljs in som ledamot för styrIT08/09.   

 

snIT 08/09  
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Erik Larkö är nominerad till ordförande och presenterar sig själv. Han vill gärna ta tag i 
MDI kursen, eftersom han har märkt att folk vill förändra den. Hans tanke är att prata 
med studenter och ta reda på vad de förväntar sig, och vad kursansvarige vill få ut från 
kursen. Man kan komma till en kompromiss med kursansvarige.  

Erik Larkö väljs in som ordförande för snIT08/09. 

Vice ordförande platsen är vakant.  

Jacob Raihle (IT1) är nominerad till sekreterare och presenterar sig själv. 

Jakob Raihle väljs in som sekreterare för snIT08/09  

 

armIT 08/09  
Mazyar Sahl (IT3) är nominerad till ordförande och presenterar sig själv.  

Mazyar Sahl väljs in som ordförande för armIT08/09. 

Emanuel Ferm (IT1) är nominerad till kassör och presenterar sig själv.  

Emanuel Ferm väljs in som kassör för armIT08/09. 

Jonathan Widlund (IT3) är nominerad till sekreterare och presenterar sig själv.  

Jonathan Widlund väljs in som sekreterare för armIT08/09. 

Nancy Li är nominerad till ledamot och presenterar sig själv.  

Andreas Magnusson är nominerad till ledamot och presenterar sig själv.  

Nancy Li väljs in som ledamot för armIT08/09. 

Andreas Magnusson väljs in som ledamot för armIT08/09. 

 

frITid 08/09  
Patric Westberg är nominerad till ordförande och presenterar sig själv. 

Patric Westberg väljs in som ordförande för frITid08/09. 

Magnus Jonsson är nominerad till kassör och presenterar sig själv.  

Magnus Jonsson väljs in som kassör för frITid08/09. 

Sektionen väljer in Magnus Jonsson som tillfällig mötesordförande då Rickard Nilsson 
är nominerad och ska presentera sig. 

Rickard Nilsson är nominerad till ledamot och presenterar sig.  

Markus Hansson (IT2) är nominerad till ledamot och presenterar sig.  

Hans Andersson (IT2) är nominerad till ledamot och presenterar sig.  

Rickard Nilsson väljs in som ledamot för frITid08/09. 

Markus Hansson väljs in som ledamot för frITid08/09. 
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Hans Andersson väljs in som ledamot för frITid08/09. 

§ 11 Ansvarsbefrielser 
 

P.R.I.T. 07  
Sophie Kores ordförande för P.R.I.T.07 och Max Ocklind kassör P.R.I.T.07 redovisar 
bokföring för P.R.I.T.07. Max förklarar att de gick med vinst men vinsten har gått 
tillbaka till styrelsen nu. Johan Alenius (IT3) undrar om vad öviga varor är för något. 
Max Ocklind svarar att det är t.ex. P.R.I.T. märken och dylikt.  

Carolin Gunnarsson läser upp revisorernas utlåtande.  

§ 12 Fastställande av preliminär budget  
Therese Artursson, kassör för styrIT07/08 redovisar preliminärt budgeten. Det är ökat 
sektionsavgift eftersom det är just nu bra söktryck. Man förväntar 30 000SEK från 
armIT. Hon förklarar att man är ökat beloppet för post av överlämning för styrIT för att 
det inte har varit bra överlämning tidigare och det ska förbättras nu. Hon har tagit bort 
SMS-tjänsten för att den aldrig använts. Posten utbildning har tagits bort för att det inte 
har varit någon sådan, det har alltid gått genom kåren. digIT kan äska pengar för t.ex. en 
server istället för att ha en stort budget. Posten tillbehör har ökat för att vi vill tag i 
tillfället då det går bra med armIT och använda det.  

Det finns en felräkning med 5 000SEK i den preliminära budgeten och Johan Alenius 
föreslår att lägga det på Hubben.  

Therese menar att man vill lägga pengarna på rätt ställe för att lättare kunna utnyttja 
dem.  

Sektionen fastställer premiärbudgeten med ändringsyrkande.  

§ 13 Motioner 
 

Anskaffande av sektionsfana samt frackband  
Rickard Nilsson läser upp motionen.  

Niklas Brännström tycker att letandet av smurf ska ligga på Hugo Ankarloo (IT4) istället 
för att ha det på P.R.I.T., eftersom Hugo Ankarloo har varit smurf i alla dessa år.  

Sophie Kores (IT3) tycker att man ska köpa in en smurfdräkt.  
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Erik Hammarberg (IT4) menar att det tog längre tid för att hitta en smurf när han var 
med i P.R.I.T. och fick övertala Hugo Ankarloo för att vara det. Han tycker därför att det 
är viktigt att ha en sådan post för att Hugo Ankarloo inte kommer att vara smurf hela 
tiden. 

Magnus Jonsson menar att styrelsen tolkar det som att styrIT och P.R.I.T. ska 
tillsammans utreda möjligheter för att hitta en smurf. Sophie Kores menar att om man 
har en dräkt så kan vem som helst vara det. Johan Alenius undrar om P.R.I.T. ska utse en 
person eller om P.R.I.T. ska ha som ansvar att hitta en person. Magnus Jonsson svarar att 
styrelsen ska tillsammans med P.R.I.T. utreda en sådan möjlighet.  

Erik Hammarberg menar att hans syfte är att välja in någon som ska vara smurf för ett 
verksamhetsår. Det ska antingen ligga på P.R.I.T. eller välja in det som en sektionspost. 
Andra sektioner har det så att man har en post där man utser folk. Johan Alenius menar 
att detta inte står i motionen att man ska utse en person. Niklas Brännström menar att det 
är en diskussion som ska föras. Erik Hammarberg menar att vi ska utreda möjligheten.  

Hugo Ankarloo säger att han har varit smurf länge och lagt upp planer för aspningen och 
tycker att det är konstig att man inte har pratat om detta med honom. Erik Hammarberg 
svarar att han är välkommen till diskussionen. Meningen med motionen är att skaffa en 
sektionsfana och frackband, samtidigt är det viktig med en smurf som PR för sektionen.  

Patric Westberg säger att det är rimligt att lägga det på arbetsgruppen för att hitta 
smurfen och ha Hugo Ankarloo där. Erik Hammarberg menar att det är två olika 
arbetsgrupper. En som designar fana och frackband och en annan som utreder 
smurffrågan. Alexander Widar (IT1) undrar vad en frackband är. Erik Hammarberg har 
inte med sig en frakt på sektionsmötet, men visar upp frackband och hur man sätter på 
sig den. Man ska ha det på finare tillställningar.  

Sektionen bifaller motionen med ändringsyrkandet.     

§ 14 Övriga frågor  
Jonas Mattsson undrar vad syftet är att ha olika regler för maillistorna för olika 
årskurser. Magnus Jonsson svarar att man har pratat om att styra upp maillistorna och 
endast viktiga information ska skickas till dem. Max Ocklind tycker att man ska 
förbättra spamfiltret.  

§ 15 Mötets avslutande  
Rickard Nilsson förklarar mötet avslutat.  

 



Tekonologsektionen Informationsteknik Budget Budget
07/08 08/09

IntäkterIntäkter
Föreningarna 1630 Intäkter sexIT 10 000 10 000

1640 Intäkter P.R.I.T. 10 000 10 000
1650 Intäkter armIT 5 000 35 000

Summa 25 000 50 000

Sektionen 3610 Sektionsavgifter 35 000 38 000
3980 Programledningsstöd 95 000 95 0003980 Programledningsstöd 95 000 95 000

Summa 130 000 133 000

Summa intäkter 155 000 183 000

Kostnader
Föreningarna 7130 Kostnader sexIT -10 000 -10 000 Föreningarna 7130 Kostnader sexIT -10 000 -10 000 

7140 Kostnader P.R.I.T. -10 000 -10 000 
7150 Kostnader armIT -5 000 -5 000 
7160 Kostnader NollKIT -56 000 -60 000 
7170 Kostnader frITid -6 000 -7 000 
7210 Kostnader digIT -1 000 -1 000 
5700 Transport -5 000 -6 000 
6212 SMS-tjänster -500 0
6390 ReunITe 0 06390 ReunITe 0 0
6570 Bankkostnader -1 500 -750 

Summa -95 000 -99 750 

Styrelsen 6110 Kontorsmateriel -1 000 -1 000 
7010 Möteskostnader -4 000 -4 000 
7020 Överlämning/Teambuilding -3 000 -5 000 
7070 Aspning & Profilering -4 000 -5 000 7070 Aspning & Profilering -4 000 -5 000 
7080 Kostnader snIT -1 000 0
7090 Telefon inom styrIT -1 000 -1 000 
7090 Arbetsmarknadskostnader 0 0
7090 Övriga kostnader 0 -2 000 
7610 Utbildning -1 000 0

Summa -15 000 -18 000 

Sektionen 5050 Tillbehör & Underhåll -20 000 -20 000 Sektionen 5050 Tillbehör & Underhåll -20 000 -20 000 
5460 Städmateriel -10 000 -5 000 
6010 Sektionsmöten -2 000 -2 000 
6060 Arrangemang -2 000 -2 000 
6070 Representation 0 -1 000 
6211 Telefon i Hubben -1 000 -1 000 
6310 Försäkring -2 000 -1 200 
6610 Pedagogiskt pris -5 000 -5 000 

Summa -42 000 -37 200 
6610 Pedagogiskt pris -5 000 -5 000 

Summa -42 000 -37 200 

Summa kostnader -152 000 -154 950 

Balans 3 000 28 050



Sektionsmötet för Informationsteknik
20080507

Av Erik Hammarberg

Anskaffande av sektionsfana samt frackband

Bakgrund:

Här på Chalmers finns många traditioner som rör de många sektionerna, de 
flesta sektioner har en nollkommitté, ett sexmästeri och ett programråd (ofta 
förkortat PRförening). De har även sektionshelgon och sektionsmärken som 
mer eller mindre flitigt målas och underhålls framför kårhuset och upp vid 
Olgas trappor. En annan tradition är att varje sektion har sitt sektionshelgon 
representerat på nollningens första dag samt längst fram under cortegen och 
ytterligare  en är  att  varje  sektion  har   frackband  i  sektionsfärger  samt  en 
sektionsfana,   vilken   nyttjas   på   nollningens   första   dag,   mösspåtagningar, 
examenscermonier och i cortegetåget. Därför föreslås:

Förslag:

att: StyrIT sammanställer en arbetsgrupp som utarbetar ett designförslag på 
en sektionsfana för ITsektionen och frackband för ITsektionen.

att: StyrIT   tillskjuter   medel   för   att   möjliggöra   ett   anskaffande   av   en  
sektionsfana.

att: StyrIT i samråd med P.R.I.T. utreder möjligheterna att i samband med 
inval till P.R.I.T. säkerställa att det under följande verksamhetsår finns 
en ”Smurf”, alltså en person som är ålagd att representera ITsektionens 
helgon smurfen på nollningens första dag, i cortegen på valborg, samt 
enligt överenskommelse vid andra tillfällen som kan finnas lämpligt.

att: StyrIT i samråd med lämpliga sektionsföreningar utreder möjligheterna 
att   i   samband   med   lämpligt   inval   säkerställa   att   fanbärare   finns  
tillgängliga   vid   de   tillfällen   (nollningens   första   dag,  
mösspåtagningsceremonier,   cortegen)   där   sektionsfanan   skall   vara  
representerad av fanbärare.





Sektionsmötet för Informationsteknik
2008-05-05

Av Magnus Jonsson

styrITs yrkande angående Motion 1, Anskaffande av 
sektionsfana samt frackband

Bakgrund:
StyrIT anser att detta är en god idé som absolut bör undersökas vidare. StyrIT skulle 
vilja att första, andra och fjärde att-satserna slås ihop till en gemensam Detta p.g.a. att 
arbetet med de olika undersökningarna bör skötas av en och samma grupp.

Förslag:
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT

att StyrIT sammanställer en arbetsgrupp som undersöker möjligheterna för sektionen 
att införskaffandet av en sektionsfana och utarbetar ett designförslag på en 
sektionsfana för IT-sektionen och frackband för IT-sektionen. Arbetsgruppen 
skall även i samråd med lämpliga sektionsföreningar utreda möjligheterna att i 
samband med lämpligt inval säkerställa att fanbärare finns tillgängliga vid de 
tillfällen (nollningens första dag, mösspåtagningsceremonier, cortegen) där 
sektionsfanan skall vara representerad av fanbärare.

att den tredje att-satsen bifalles i sin helhet.

styrIT genom

___________________

Magnus Jonsson

Ordförande

Status



Valberedningens nomineringar till armIT 08/09 
2008-05-02 

 

 

Ordförande:  Mazyar Salh 

Kassör:  Emanuel Ferm 

Sekreterare:  Jonathan Widlund 

Ledamot:  Nancy Li 

Ledamot:  Vakant 



    08/09Valberedningens nomineringar till styrIT

2008-05-01

:Ordförande   Marcus Sundberg

:Kassör   Jonatan Brown

 :Vice Ordförande   Nichlas Sander

:Sekreterare   Patric Westberg

:snIT   Erik Larkö

:Informationsansvarig   David Sundelius

:Festansvarig   William Löf

 :Socialt ansvarig   Nathalie Nilsson


