Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2008-05-23

§1

Mötets öppnande
Magnus Jonsson (styrIT) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av mötets ordförande
Magnus Jonsson väljs som mötesordförande.

§3

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

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Frida Polheimer (IT3) och Caroline Gunnarsson (IT4) väljs som justerare tillika
rösträknare.

§5

Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§6

Fastställande av mötets dagordning
Sektionen fastställer mötets dagordning

§7

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

§8

Föregående protokoll
Magnus Jonsson meddelar att föregående protokoll har lagts upp i god tid.

§9

Meddelanden
Inga meddelande.
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§ 10

Ansvarsbefrielser
NollKIT 07
Marcus Sundberg, kassören av NollKIT 07 och Josef Eklann, ordförande NollKIT 07,
redovisar budgeten. De gick 9 000SEK minus, eftersom de fick ca. 30 extra nyantagna.
Revisorerna berättar att de föreslår ansvarsbefriande.
Sektionen beslutar att bevilja NollKIT 07 ansvarsfrihet och detta är omedelbart justerat.

§ 11

Personval
styrIT 08/09
Marcus Sundberg presenterar sig själv.
Gustav Sohtell presenterar sig själv och säger att han tänker lägga ner sektionen om han
blir invald. Han ska även åka till Singapore på sommaren och vara där i ett år.
Magnus Jonsson förklarar röstningstillvägagångssättet.
Marcus Sundberg (870827-4959) väljs in som ordförande för styrIT 08/09.
snIT 08/09
Alexander Widar (IT1) presenterar sig själv.
Alexander Widar väljs in som vice ordförande för snIT 08/09.

§ 12

Övriga frågor
Patric Westberg (IT2) undrar om det finns en mailinglista för dem som vill hitta på
saker under sommaren. Magnus Jonsson svarar att man ska fråga frITid:s ordförande.
Patric Westberg säger att de kommer att spela brännboll under sommaren och är öppen
för förslag.

§ 13

Mötets avslutande
Magnus Jonsson förklarar mötet avslutat.
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