
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola 

Sektionsmöte 2008-10-02

§1 Mötets öppnande
Marcus Sundberg (styrIT) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet 
öppnat.

§2 Val av mötets ordförande
Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. Rickard Nilsson går igenom 
sektionsmötets grundvalar för de nya.

§3 Val av mötets sekreterare
Christian Broniewicz (styrIT) väljs som sekreterare för mötet.

§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare
Erik Larkö (IT2) och David Sundelius (IT2) väljs in som justerare tillika rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§6 Fastställande av mötets dagordning
Ansvarsbefriande av armIT tillkommer i ansvarsbefrielser.
Verksamhetsrapport av armIT tillkommer i verksamhetsrapportsredovisningen.
Proposition av medlemmar av P.R.I.T. tillkommer i propositioner.
Sektionen fastställer mötets dagordning.

§7 Adjungeringar
Magnus Spånggård (PU) inadjungeras med närvarorätt under hela sammanträdet.

§8 Meddelanden
Sandra Siby från kåren informerar att kåren utreder om Chalmers skall vara med i SFS 
(Sveriges förenade studentkår) eller inte. Nu är Chalmers med då de kan bedriva vissa 
politiska ärenden men funderar nu på att gå ur då de känner att deras intressen inte 
beaktas. 

Vidare berättar Sandra om årets teknolog. Denna är en student som engagerat sig 
utanför sina studier för högskolan och kan vinna 10 000 SEK. Vem som helst får 
nominera.

Det meddelas också att kåren förbereder kårens dag den 5 november. En viss 
omstrukturering görs och de ska visa upp allt vad kåren gör, inklusive föreningar och 
kommittéer.

Kåren håller även på med en översyn över Elektro, Data, Automation och Mekatronik 
och Informationsteknik pga. för lågt söktryck, speciellt bland kvinnor. 

Till sist försäkrar Sandra att kåren jobbar för teknologerna och ser till att vi har det bra 
och att våra åsikter kommer fram.

Joakim Bick (IT4) undrar hur många medlemmar kåren har. Sandra svarar att det 
ligger omkring 9800. Jonas Färdig undrar hur SFS åsikter skiljer sig från kårens. 
Sandra svara att Chalmers har företag och därför också ett vinstintresse. Detta gör 
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Chalmers lite mer kapitalistiskt medan SFS är lite mer åt det röda hållet eftersom de till 
största delen är statligt ägda. Utöver detta har SFS antagit stadgar i vilka det står att 
stiftelsehögskolor inte är bra. Kåren tror ändå att den kan klara sig bra politiskt, 
eftersom KTH kan det.

§9 Verksamhetsrapporter

styrIT 08/09
Marcus Sundberg meddelar att styrIT har haft överlämning, varit på utbildning och 
köpt skjortor vilka ska tryckas. De har även funderat över en ”kickoff”, skrivit svar till 
motioner samt köpt in en luftkonditioneringsapparat till det nya föreningsrummet. 

snIT 08/09
Erik Larkö meddelar att snIT har presenterat sig för de tre årskurserna och blivit 
inbjudna till möte med Morten Fjeld, programledningen och någon mer icke 
namngiven person. Innan mötet skall de prata med kursutvärderarna och Erik skall 
även kalla till ett möte för att höra vad gemene student har att säga om kursen, innan 
mötet med Morten Fjeld, om han hinner. 

NollKIT 08
Erik Larkö meddelar att NollKIT har utfört en mottagning för de nyantagna och har 
börjar planera aspning. 

sexIT 08
Nichlas Sander meddelar att sexIT har hjälp till att bygga föreningsrum och att det 
känns bra i det nya rummet. Vidare har de varit phaddrar, haft en övningssittning, 
arrangerat bastukalas, vilket gick bra. De har även serverat under nollmiddagen. 
 
P.R.I.T. 08
Ola Palholmen meddelar att P.R.I.T. har vattenångtvättat golvet i Hubben, de har 
arrangerat pubrunda och hjälpt till under nollningen. De har även förhandlat om nya 
soffor till Hubben men inte kommit fram till något ännu. 

frITid 08/09
Patric Westberg meddelar att frITid har arrangerat fotbollskväll under sommaren, 
hjälpt NollKIT under mottagningen och satt ihop ett lag inför beachvolley CM. De har 
även funderat på tanken att arrangera CM i FIFA för att på så vis få med en sport med 
anknytning till sektionen. 

digIT 07/08
Jonas Färdig meddelar att digIT har fortsatt med drift av sina webbservrar, arbetat på 
sektionens hemsida och startat en egen IRC-server. På lördag (4/10 -08) ska de 
tillsammans med programledningen arrangera programmerings-SM. digIT låter med 
hänsyn till detta meddela att deadline för anmälan till programmerings-SM är imorgon 
(fredag 3/10 -08) klockan 08.00.

armIT 08/09
Mazyar Salh meddelar att armIT haft överlämning och har arbetat med DatE-IT. 
Hittills är det enda påtagande som hänt att de inte får låna hela linsen, men detta är 
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något som de är fast beslutna att arbeta vidare på. Utöver detta jobbar de även med att 
försöka få Opera som huvudsponsor. 

§10 Fastställande av budget
Therese Arthursson och Magnus Jonsson förklarar budgeten då Jonathan Brown inte är 
närvarande. Ändringar som gjorts handlar om att de lagt till 50 000 SEK under 
tillbehör och underhåll.

Joakim Bick tycker 1000 SEK verkar mycket under representation. Therese Arthursson 
svarar att det är nödvändigt för att visa att styrelsen finns till, därför måste det finnas 
pengar att tillgå. Som det har varit föregående år har det varit lite svårt.  
Joakim Bick undrar varför det då inte står under styrelsens kostnader utan under 
sektionens. Therese Arthursson svarar att styrelsen representerar sektionen och inte 
styrelsen och att pengar ämnade för sådana ändamål alltid legat under samma punkt. 

Niklas Fröjd (IT4) undrar hur mycket armIT 07 gick plus. Peter Fransson svarar att de 
gick drygt 39 000 SEK plus. 

Niklas Fröjd undrar över varför utbildningskostnaderna för styrelsen är 0 SEK. 
Therese Arthursson svarar att utbildningen nu är gratis. 

Joakim Bick undrar varför snIT inte får några representationspengar. Erik Larkö svarar 
att snIT inte har någon kassör, och att pengar de fått föregående år uteslutande gått till 
pedagogiska priset, som nu betalas ut av styrelsen. Therese förklarar att pedagogiska 
priset ligger under övriga kostnader i styrelsens budget. 

Jonas Färdig (digIT) undrar varför det blivit mer pengar i tillbehör och underhåll. 
Therese Arthursson svarar att det är för att frigöra pengar. 

Alexander Widar (NollKIT) tycker man inte borde lägga andelen pengar på telefon, då 
telefonen i Hubben inte fungerar. Therese Arthursson förklarar att pengarna mest är 
ämnade för styrelsen, eftersom de måste ringa en hel del. Jonas Färdig flikar in att 
telefonen inte fungerar pga. brandreglage vilka förhindrar kabeldragning. 

Niklas Fröjd undrar vem som står för underhåll. Therese Arthursson svarar att P.R.I.T. 
står för det.

Joakim Bick yrkar på förändring i budgeten, flytt av representationspengarna till 
styrelsen och inte sektionen. Erik Larkö undrar vad detta skulle få för praktiska 
konsekvenser. Rickard Nilsson svarar att det inte skulle få några konsekvenser alls. 

Sektionen fastslår förändring i budgeten enligt yrkandet. 

Sektionen fastslår budgetförslaget i sin helhet. 

§11 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

styrIT 07/08
Magnus Jonsson berättar att styrIT satt sig in i vad styrelsearbete innebär. Det 
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genomgående målet under året var att förbättra verksamheten på sektionen. Under 
verksamhetsåret som gått har bl.a. följande hänt: 
Lokalnedskärningar diskuterades. 
Bullkalas med programledningen och föreningarna för att förbättra kommunikation 
och relation anordnades. 
Diskussionen om lokalnedskärningar lades ner och sökande efter ny lokal startades. 
styrIT blev sponsrade av Hembiobutiken på delar av den nya projektorn med tillbehör 
och Hembiobutiken erbjöd även IT-teknologerna extrajobb. Nämnda saker skedde mot 
att deras logga visades i Hubben. 
En ny sektionslokal hittades och en plan för flytt färdigställdes. 
En styrelsesittning för Chalmers sektionsstyren samt kårledningen anordnades. 
Lokalflyttsplanen revs och planeringen av omstruktureringar i Hubben startades. 
styrIT har numera riktlinjer för hur strecklistorna skall hanteras, dessa fungerar bra. 
En omstrukturering av Hubben genomfördes och sektionen fick ett nytt föreningsrum. 
Samtliga ansvarsbefrielser (eller missade ansvarsbefrielser) under IT-sektionens livstid 
kartlades. 
Ett tillsvidare-avtal för en "förenings-sektions-bil" tecknades med Sunfleet. 
En överlämning till styrIT 08/09 genomfördes. 

Under verksamhetsåret 07/08 bildades 3 eller 4 nya föreningar. Totalt lämnades 15 
motioner in till sektionsmötena och nästan 60 personer aspirerade till 
sektionsföreningarna. Resultatet av detta blev bl.a att det nu är 3 medlemmar i snIT.

Årets resultat: 
Årets resultat hamnade på drygt 26 000 SEK trots ny projektor med tillbehör och 
investeringar i det nya föreningsrummet. Resultatet kommer från en budget där flera 
poster var överbudgeterade. 

Positiva detaljer: 
Sektionsavgiftsinkomsterna ökar (fler studenter). Föreningarna har gått plus efter att de 
betalat tillbaka lånet  till styrIT. 

Negativa detaljer: 
Sektionen har gått drygt 26 000 SEK plus. 

Parentes: 
armIT gick 39 000 SEK plus i år men detta bokförs inte på årets rapport utan kommer 
att komma nästa år.

Erik Larkö påpekar att de nya föreningarna inte korrekt har lagts in i reglementet. 
Rickard Nilsson svarar att Larkö i sådana fall inte har de senaste dokumenten.

Niklas Fröjd undrar vad skatteverket tycker om Teknologsektionen 
Informationsteknik. Therese Arthursson svarar att skatteverket inte klagat. 

Revisorerna har sett över styrIT 07/08:s räkenskaper och har inte funnit några hinder 
för ansvarsbefriande. 

Sektionen beslutar att bevilja styrIT 07/08 ansvarsfrihet. 
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snIT 07/08 
Bordläggs eftersom inga representanter är närvarande på mötet.

armIT 07/08
Peter Fransson (armIT 07/08) berättar att armIT startade bra och jobbade mest med 
DateIT och eftersom de fick börja från grunden blev det mycket arbete. Utöver DatE-
IT arrangerade de ett fullsatt lunchföredrag, en lyckad aspning, där de fick tag på nya 
bra medlemmar, samt en avslutningsmiddag.
Sammanfattningsvis kom 23 företag och organisationer på DateIT. Inga större problem 
uppstod och alla var extremt nöjda. 

Revisorerna har sett över armIT07/08:s räkenskaper och har inte funnit några hinder 
för ansvarsbefriande.  

Sektionen beslutar att bevilja armIT 07/08 ansvarsfrihet.

sexIT 07
Malin Mattsson (sexIT 07) berättar att sexIT arrangerat hippiesittning i Fort NOx, 
vilket blev en mycket bra sittning. Vidare arrangerade de några gasquer, en 
idrottssittning, CM i gasque och 29-maj-pub. Under mottagningen var sexIT phaddrar 
för en alldeles egen phaddergrupp och arrangerade dessutom övningssittning, 
övningsgasque, editgasque, bastukalas oktoberfest och aspning. 

Ola Palholmen förklarar att det gick bra ekonomiskt sett då sexIT gick plus 4 080 
SEK. Tanken var att inhandla ett värmeskåp vilket dock aldrig realiserades. 

Rickard Nilsson undrar vad ”casino” står för i budgeten. Ola förklarar att sexIT ofta 
haft blackjack under gasquer. 

Jonas Färdig undrar vad som händer med överskottet. Ola förklarar att de pengarna går 
tillbaka till styrIT.

Revisorerna har sett över sexIT07:s räkenskaper och har inte funnit några hinder för 
ansvarsbefriande.  

Sektionen beslutar att bevilja sexIT 07 ansvarsfrihet.

§12Personval

Valberedningen
Erik Jutemar förklarar vad valberedningen gör och varför den finns till. 
Rickard Nilsson undrar om vem som helst kan aspirera till valberedningen.
Erik Jutemar säger att det inte är lämpligt att sitta i valberedningen om man tänker gå 
med i någon förening.

David Sundelius nominerar Ola Palholmen.
Magnus Jonsson nominerar Joakim Bick.
Joakim Bick nominerar Magnus Jonsson. Magnus Jonsson förklarar sig inte sugen. 
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Erik Larkö nominerar John Lundberg (NollKIT) som finns tillgänglig på telefon.
Rickard Nilsson nominerar sig själv.
Markus Sundberg nominerar sig själv.
Patric Westberg nominerar sig själv.
Caroline Gunnarsson nominerar Malin Mattsson. 
Bick säger sig inte längre vara intresserad. 
Therese Arthursson nominerar Sofie Kores (IT3).
Rickard Nilsson säger sig inte längre vara intresserad.
Sofie Kores säger sig inte längre vara intresserad.
Malin Mattsson nominerar sig själv som ordförande. 

Sektionen beslutar välja in dessa fem, Ola Palholmen, John Lundberg, Markus 
Sundberg, Patric Westberg och Malin Mattsson. 

Sektionen beslutar välja Malin Mattsson till ordförande för valberedningen. 

Revisorer
Caroline Gunnarsson berättar vad det innebär att vara revisor. 
Joakim Bick undrar om det är en jättebra erfarenhet. Caroline Gunnarsson anser att så 
är fallet. 
Magnus Jonsson nominerar Thereses Arthursson som frånslår sig nomineringen. 
Caroline Gunnarsson och väljer att sitta kvar och Andreas Ropel (IT05) nominerar sig 
själv. 

Sektionen beslutar att välja in dessa två till lekmannarevisorer.

digIT 08/09

Birger Rydback (NollKIT) undrar ifall någon i nuvarande digIT befinner sig i Sverige. 
Jonas Färdig svarar att Johan Boberg och Fredrik Portström befinner sig i Sverige.
Rickard Nilsson undrar om det finns någon mer som vill vara med i digIT.

Joakim Bick förtydligar att även om de är utomlands kan de ändå hjälpa till eftersom 
det mesta av deras arbeta kan utföras över Internet.

Daniel Arvidsson (P.R.I.T.) undrar om digIT behöver fler folk. Jonas Färdig svarar att 
de inte nödvändigtvis behöver fler men att de helst skulle vilja ha åtminstone en från 
varje årskurs och att de nu är en del gamla. Jonas påpekar dock att digIT har aspning 
året runt och att vem som helst är välkommen.

digIT presenterar de nominerade, vilka består mestadels av samma medlemmar som 
innan, dock på i vissa fall andra positioner. De nominerade är Jonas Färdig, 
ordförande, Erik Jutemar, kassör och Johan Boberg, Andreas Duchén och Gustav 
Sohtell som ledamöter. 

Sektionen beslutar att välja in digIT 08/09 
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§13 Propositioner

Förändring av stadgar och reglemente
Erik Larkö läser upp propositionen.

Niklas Fröjd undrar vad skillnaden mellan kommitté och förening är. 
Erik Larkö: Förändringen är bara kosmetisk.

Magnus Jonsson påpekar att propositionen är felstavad. 
Erik Larkö instämmer och lägger in ett ändringsyrkande.

Joakim Bick tycker inte att man skall göra någon ändring vid skriften om dagarna. 
Daniel Arvidsson anser att den enda skillnaden omskrivning gör är att man inte kan 
utlysa sektionsmöte under en tentavecka. 
Rickard Nilsson drar en parallell till Datasektionen, där man har samma tolkning som 
IT-sektionens nuvarande och anser att man inte kan utlysa sektionsmöte under 
sommaren då det inte faller under kriteriet ”ordinarie skoltid”.

Christian Broniewicz anser att man borde vara konsekvent, och att om man anser att 
”ordinarie skoltid” redan är underförstått, då är delen med ”dvs., måndag till fredag” 
helt onödig. Rickard Nilsson håller med.
Joakim Bick lägger inte ändringsyrkan. 

Sektionen beslutar bifalla den första att-satsen.

Sektionen beslutar avslå den andra att-satsen.

Sektionen beslutar bifalla tredje att-satsen.

Ändring av reglementet ang. P.R.I.T:s uppsättning. 
Nichlas Sander läser upp propositionen.

Rickard Nilsson säger att andra rustföreningar har en rustmästare. Nichlas Sander 
(styrIT) påpekar att P.R.I.T. kan ha en rustmästare om de vill. 

Erik Jutemar (digIT) tycker det är konstigt att P.R.I.T. som är ett rumstmästeri inte ska 
ha någon rustmästare. Nichlas Sander förklarar igen att P.R.I.T. själva kan välja om de 
vill ha en rustmästare eller inte.

Joakim Bick tycker det verkar vara bra att ta bort rustmästarens post eftersom det inte 
finns någon PR-ansvarig. 

Christian Broniewicz förklarar att man föreslagit denna ändring eftersom man hellre 
vill lägga ansvaret på P.R.I.T. som förening. Eftersom det inte finns några kriterier och 
definitioner för hur ansvarsfrihet skall utdelas.

Patric Westberg anser att det är bättre om P.R.I.T. själva kan välja rustmästare utan att 
behöva gå genom sektionsmötet. 

7/9



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola 

Sektionsmöte 2008-10-02

Erik Larkö förtydligar att eftersom rustmästaren gör ett så viktigt jobb borde hela 
föreningen vara ansvarig för jobbet. 

Malin Mattsson instämmer med Bick, och menar att det blir för många ansvariga i 
föreningen. 

Ola Palholmen berättar att P.R.I.T. har diskuterat propositionen inbördes och har ställt 
sig positiv till den.

Niklas Fröjd menar att bara för att rustmästaren är ansvarig behöver han inte göra 
allting. Dessutom står det i reglementet att P.R.I.T. är ett rustmästeri. Nichlas Sander 
förklarar att om man lägger ansvaret på hela föreningen istället för bara på en person, 
så kan P.R.I.T. enskilt bestämma vem som ska ha ansvaret inom föreningen. Niklas 
Fröjd påpekar att när man valde att införa rustmästaren var det för att minska 
ordförandes arbetsbörda. 

Ola Palholmen förtydligar att propositionens syfte inte är att ta bort rustmästaren som 
intern post, utan att de bara vill ha bort det som ansvarspost, så föreningen själv kan 
tillsätta rustmästare. Niklas Fröjd undrar vad sektionen får för fördelar med detta, då 
det enbart tycks gynna P.R.I.T. som förening. Christian Broniewicz tycker att det som 
är bra för P.R.I.T., också per definition är bra för sektionen, eftersom P.R.I.T. är en 
sektionsförening. Nichlas Sander anser att sektionen får fördelar eftersom man kan gå 
till vem som helst i P.R.I.T. och inte bara till den ansvarige. 

Jonas Färdig undrar om det inte är bra att ha en rustmästare som har koll på allting. 
Birger Rydback förtydligar än en gång att rustmästaren som sådan inte kommer att 
försvinna utan att den istället bara kommer att tillsättas av P.R.I.T.

Christian Broniewicz begär streck i debatten och sektionen beviljar denna.

Daniel Arvidsson tycker att man bör lyssna till P.R.I.T. då föreningen i fråga torde veta 
vad som är bäst i fråga. 

Johan Larsson (IT3) påpekar att om rustmästaren blir sjuk över en längre period blir 
det mycket problem då P.R.I.T. inte behöver ta det ansvaret. 

Erik Jutemar yrkar på bordläggning, vilket sker då propositionen är sent inkommen. 

§14 Motioner

Ändring av sektionshelgon till Lasse Kongo
Rickard Nilsson läser upp motionen och Marcus Sundberg läser upp styrelsen 
utlåtande. 

Johan Larsson undrar vilka olika småhelgon de olika föreningarna är tänkta att ha.
Birger Rydback svarar att olika föreningar skulle kunna få olika små ägodelar från 
Lasse Kongo. 

Erik Jutemar undrar om sektionen är redo att gå till beslut. 
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Sektionen väljer att avslå motionen i sin helhet. 

§15 Övriga frågor
Patric Westberg undrar hur många som tänker dyka upp när frITid visar Sverige mot 
Portugal nästa lördag (11/10 -08). Många svarar att de kommer komma. 

Johan Larsson säger, å P.R.I.T.:s vägnar att Pub Public snart kommer inträffa. 

Christian Broniewicz påpekar att tiden för meddelanden var i början av mötet och att 
nu endast frågor behandlas. 

Henrik Steen (IT3) undrar varför propositioner inte lagts upp så snart de kommit in, 
även om det är senare än sista dagen, dvs. fem dagar innan. Marcus Sundberg tar på sig 
ansvaret och lovar bättring. 

Malin Mattsson undrar vad som hände med sektionsflaggan och frackbanden som togs 
upp under föregående sektionsmöte. Marcus Sundberg svarar att det ska tillsättas en 
grupp för att designa båda, men att ingen tagit tag i detta ännu. Marcus lovar dock att 
detta är något styrelsen är väl medveten om och kommer att göra något åt i en snar 
framtid. 

§16 Mötet avslutas
Rickard Nilsson förklarar mötet avslutat

_____________________ _____________________ _____________________ ___________________
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare
Rickard Nilsson Christian Broniewicz         Erik Larkö             David Sundelius
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Budget Budget
07/08 08/09 

Intäkter
Föreningarna 1630

1640 Intäkter P.R.I.T.
1650

Summa

Sektionen 3610 Sektionsavgifter
3980

Summa

Summa intäkter

Kostnader
Föreningarna 7130

7140 Kostnader P.R.I.T.
7150
7160
7170
7210
5700 Transport
6212 SMS-tjänster -500 0 
6570 Bankkostnader -750 

Summa

Styrelsen 6110 Kontorsmateriel
7010 Möteskostnader
7020
7070
7080 0 
7090
7090 Övriga kostnader 0 
7610 Utbildning 0 

Summa

Sektionen 5050 Tillbehör & Underhåll
5460 Städmateriel
6010 Sektionsmöten
6060 Arrangemang
6070 Representation 0 
6211
6310 Försäkring
6610 Pedagogiskt pris

Summa

Summa kostnader

Balans

Tekonologsektionen Informationsteknik

Intäkter sexIT 10 000 10 000 
10 000 10 000 

Intäkter armIT 5 000 35 000 
25 000 55 000 

35 000 38 000 
Programledningsstöd 95 000 95 000 

130 000 133 000 

155 000 188 000 

Kostnader sexIT -10 000 -10 000 
-10 000 -10 000 

Kostnader armIT -5 000 -5 000 
Kostnader NollKIT -56 000 -60 000 
Kostnader frITid -6 000 -6 000 
Kostnader digIT -1 000 -1 000 

-5 000 -7 000 

-1 500 
-95 000 -99 750 

-1 000 -1 000 
-4 000 -4 000 

Teambuilding -3 000 -5 000 
Aspning & Profilering -4 000 -5 000 
Kostnader snIT -1 000 
Telefon inom styrIT -1 000 -1 000 

-2 000 
-1 000 

-15 000 -18 000 

-20 000 -50 000 
-10 000 -5 000 

-2 000 -2 000 
-2 000 -2 000 

-1 000 
Telefon i Hubben -1 000 -1 000 

-2 000 -1 200 
-5 000 -5 000 

-42 000 -67 200 

-152 000 -184 950 

3 000 3 050 



Sektionsmötet för Informationsteknik 

2008-06-01 

Av Rickardo, Jalle, Tjock, Walle, samt Dr. Internet 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Byte av sektionshelgon till Lasse Kongo 

Bakgrund: 

Då Lasse Kongo är en respektabel person och en beundransvärd karaktär 

anser vi att det vore lämpligt för IT-sektionen att hylla honom på ett 

rättfärdigt sätt genom att byta sektionshelgon till Lasse Kongo. 

För dem som inte känner till Lasse Kongo kan nämnas att han har bra smak 

för alkohol, vilket gärna kombineras med busskörande, och ett alltid lagom 

glatt humör. 

Det finns många argument för att man ska ha Lasse Kongo som 

sektionshelgon. För det första är det av stor vikt att lägga beslag på honom 

innan någon annan sektion hinner före, vilket vore förargligt. För det andra 

är det en känd figur med ett internationellt välbefinnande som är betydligt 

mer sofistikerad än nuvarande sektionshelgon. 

Ett av de absolut starkaste argumenten är dock att sektionen äntligen kan få 

ett sektionsmotto, vilket vi i dagsläget saknar. Detta är naturligtvis ”Äh, håll 

käften!” som Lasse Kongo säger till i princip allt. 

Som alla säkert förstår skulle detta sektionsmotto innebära omätbar PR hos 

andra chalmerister om alla IT-teknologer lär sig att använda mottot till alla 

tilltal från icke-IT-teknologer. 

Egentligen finns det bara starka argument till detta förslag, varav fler 

kommer att dyka upp under själva sektionsmötet. Till de som tvekar har vi 

ett ännu starkare motargument: ”Äh, håll käften!”. 

Förslag: 

att § 11:1:1 ändras till: 

”Sektionens skyddshelgon är Lasse Kongo.” 

samt att punkten ”Sektionsmotto” läggs till som § 11:3:1: 

”Sektionens motto är ’Äh, håll käften!’.”. 

Lämpligtvis bör P.R.I.T. se till att det nya sektionshelgonet tas väl hand om, 

samt att alla representanter för IT-sektionen lär sig att använda det nya 

mottot i orimligt höga mängder.  

 

 

 



Sektionsmötet för Informationsteknik
2008-10-02

Av Marcus Sundberg, Patric Westberg

styrITs yrkande angående Motion 1, Byte av 
sektionshelgon till Lasse Kongo

Bakgrund:
styrIT kan inte  på något  sätt  ställa  sig bakom argument  såsom att  Lasse 
Kongo är en respektabel person då han använder ett ovårdat språk samt har 
en ohälsosam inställning till nyttjande av alkohol. Han symboliserar rattfylla 
och hans förmåga att hantera och lösa problem är inte på något sätt lik den 
som förknippas med den som eftersträvas på IT-sektionen.

Förslag:
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT

att motionen avslås i sin helhet

styrIT genom

_________________

Marcus Sundberg

Ordförande

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)



Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik
2008-10-02

Av: Erik Larkö

Proposition , Ändring av stadga och reglemente

Bakgrund:
P.g.a. syftningsfel och motsägelser i ovan nämnda dokument som kan ha negativ inverkan på 
Teknologsektionen som helhet.

Förslag:
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT:

att: Studienämndsordförande läggs till i listan för vilka som måste vara myndiga under 
§6:2:1 i stadgarna så att den överrensstämmer med §7:1:1 i stadgarna.

att: Definitionen av ”Läsdag” under Förkortningar i stadgarna ändras
 Från: ”Dag för ordinarie skoltid, d.v.s. måndag t.o.m. fredag”
 Till: ”Dag för ordinarie skoltid, d.v.s. måndag t.o.m. fredag ordinarie läsveckor”.

att: §5:1:1 i Reglementet ändras:
 Från: ”Häfvföreningen på IT-sektionen, hookIT”
 Till: ”Häfv- och odydgskommittén på IT-sektionen, ”hookIT”.”



Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik
20081002

Av: Nichlas Sander

Proposition, Ändring av reglmentet ang. P.R.I.T.:s uppsättning

Bakgrund:
P.R.I.T. är både en PRförening och ett rustmästeri. Idag har hela föreningen ansvar för PRdelen medan 
rustdelen endast ligger på en person, nämligen rustmästaren. Då P.R.I.T. som sagt både är en PR
förening och ett rustmästeri borde således hela föreningen hålla ett gemensamt ansvar även för 
rustmästeridelen av deras verksamhet. 

Med föregående påstående följer då naturligt att det inte finns någon anledning att rustmästaren innehar 
en ansvarspost och därför bör den ändras till en ledamotpost som då kan tillsättas internt i föreningen.

Förslag:
Men ovanstående bakgrund yrkar styrIT:

att ”Se till att studie och arbetsmiljön i sektionslokalen är god” läggs till under §4:5:3 i 
reglementet.

att §4:5:1 i reglementet ändras
 Från: ”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustmästare samt 14 övriga ledamöter”

 Till: ”P.R.I.T. består av ordförande, kassör samt 15 övriga ledamöter”
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