
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola 

Sektionsmöte 2008-12-04

§1 Mötets öppnande
Markus Sundberg (styrIT) hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§2 Val av mötets ordförande
Patric Westberg (frITid) nominerar Marcus Sundberg till mötets ordförande.
Birger Rydback (NollKIT) nominerar Rickard Nilsson som dock inte är närvarande på 
mötet. 
Markus Sundberg väljs till mötets ordförande. 

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

§4 Val av mötets justerar tillika rösträknare
Patric Westberg nominerar Alexander Widar (NollKIT), vilken avböjer. 
Birger Rydback (NollKIT) nominerar Carl Engström (NollKIT), vilken avböjer.
Nichlas Sander (styrIT) nominerar Kristofer Edvardsson (sexIT).
Patric Westberg nominerar Josef Eklann (IT4), vilken avböjer eftersom han inte 
planerar vara närvarande under hela mötet. 
Johan Larsson (P.R.I.T.) nominerar Jonas E Mattsson (IT4).
Erik Larkö (styrIT) nominerar Henrik Stehn(IT3), vilken avböjer då två personer redan 
är nominerade. 

Kristofer Edvardsson och Jonas E Mattsson väljs in som justerare tillika rösträknare. 

§5 Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§6 Fastställande av mötets dagordning
Josef Eklann anser att man borde ta propositionen  P.R.I.T. innan omröstningen. Detta 
är dock bara att ses som en kommentar och inte ett yrkande. 
Patric Westberg anser dagordningens utformning är att föredra då nomineringarna är 
utformade efter nuvarande system och på så får mindre värde om propositionen skulle 
gå igenom. 

Sektionen finner dagordningen godkänd. 

§7 Adjungeringar
Magnus Spånggård (PU) adjungeras in med yttranderätt under hela sammanträdet.

§8 Föregående protokoll
Finns tillgängligt, dock inte på hemsidan då den databasen felaktigt avskaffats. Arbetet 
med att återskapa databasen är redan påbörjat. 

§9 Meddelanden
P.R.I.T. meddelar genom Ola Palholmen (P.R.I.T.) att det kommer finnas en 
sektionsmötespub efter sektionsmötet. Meningen med denna är att ha trevligt samt 
diskutera sektionsmötet som sådant. 

Sandra Siby från kåren meddelar att kåren precis haft en diskussion om hur man ska få 
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bättre söktryck för E, D, IT samt Z. De har inte kommit fram till något speciellt men 
identifierat problemet. De har varit i kontakt med genusforskare och kommer publicera 
en rapport innan jul. Vidare söker de personer till valnämnden, vilka kommer hjälpa 
till att välja in nästa års kårledning. 
Utöver detta har lilla gröna släppts, ett nytt reviderat åsiktsprogram kommer tryckas så 
snart som möjligt. 
Vidare har kåren bestämt sig för att gå ur Sveriges Förenade Studentkårer med 
anledning att de inte tycker att SFS gagnar Chalmers intressen då större delen av SFS 
är lite mer rikspolitiska än vad Chalmers är. En ansökan kommer lämnas in i december 
och Kåren kommer gå ur SFS i vår, beroende på lite om SFS kommer ha ändrat sina 
åsikter eller ej. 
Till sist meddelar Sandra att kåren jobbar med en ex-jobbs rapport för att få fast på 
riktlinjer som ska vara gemensamma över hela Chalmers då det i dagsläget är upp till 
varje sektion. 

§10 Verksamhetsrapporter

styrIT 08/09
David Sundelius meddelar att en sektionsfanegrupp har tillsats. StyrIT har också tryckt 
skjortor samt haft kickoff. Under en torsdag i veckan har man arrangerat 
småarrangemang och serverat godsaker, hittills har våfflor, glass med hallon samt 
glögg med pepparkakor sålts/serverats. StyrIT har även bidragit till kårens 
sittningshandbok samt börjat samla ihop information gällande IT:s alumner. 

snIT 08/09
Erik Larkö meddelar att snIT varit på ett sammanträde med kåren gällande 
utbildningen på Chalmers och examinationsjobb. snIT har även jobbat med sin 
veckliga verksamhet. 

NollKIT 08
Erik Larkö meddelar att NollKIT haft aspning, planerat omsits och planerat 
överlämning.

P.R.I.T. 08   
Ola Palholmen meddelar att P.R.I.T.  har tvättat hubbens soffor, arrangerat pr-kalas, 
pubrunda, aspning samt omsits. De har även pyntat hubben och skrivit en skriftlig 
kontinuitet, något som varit avsaknat tidigare år. 

sexIT 08
Nichlas Sander meddelar att sexIT arrangerat djungelsittning, aspbastu, 
sexmästerikalas, ölbrännboll, mexicosittning samt omsits. De har även haft aspningen 
samt gått på sexmästerikalas.

armIT 08/09
Mazyar Sahl meddelar att det gick väldigt bra för DateIT, då de samlade in dubbelt så 
mycket pengar som året innan. De har även mycket på gång med företag och vissa av 
dessa kommer komma förbi Hubben och prata, samt t.ex. erbjuda sommarjobb och 
dylikt. 
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digIT 08/09
Jonas Färdig (digIT) meddelar att digIT fortsatt jobbet med sektionens hemsida itstud 
och fixat en lunchmeny samt ordnat så man kan se bussavgångar. De har även köpt en 
ny förstärkare. Slutligen fungerar telefonerna i hubben nu, man kan ringa vanliga 
nummer men inte mobiltelefonnummer. 
Johan Larsson undrar vilket snabbnummret till Gibraltars Pizzeria är. 
Jonas Färdig svarar att det fortfarande är *704.

§11 Personval

sexIT 09
Nichlas Sander anser att sexIT borde vara 8 personer. 
Linus Färnstrand (P.R.I.T.) är ej närvarande men har skrivit en presentation, vilken 
visas med projektorn.  
Linus Färnstrand väljs in som ordförande i sexIT 09.

Carl Engström presenterar sig.
Johan Larsson (P.R.I.T.) undrar om Carl Engström kommer jobba för att få in Nicklas 
Brännströms streckskuld. Carl Engström svarar att de givetvis kommer göra detta.
Josef Eklann undrar hur vad Carl Engströms ställning gentemot Gasque Kommitén är. 
Carl svarar att de är vill gå med, då det är lättare att påverka inifrån samt att det finns 
en önskan att arrangera gasquer.
Carl Engström väljs in som kassör i sexIT09.

Julia Adamsson (IT1) presenterar sig.
Jonas E Mattsson undrar om tidigare erfarenheter. Julia svarar att hon jobbat som 
serverare och diskat. 
Erik Fonselius undrar vilken post Julia skulle vilje inneha. Julia svarar att hon skulle 
vilja inneha posten ”styleist”.
William Löf (IT2) presenterar sig.
Jonas E Mattson undrar vilken Williams inställning till GK är. William svarar att han 
tycker det är kul att arrangera gasquer. 
Birger Rydback (IT2) presenterar sig.
Jonas Färdig undrar vilken mat Birger tycker är bra som sittningsmat. Birger svarar att 
han anser baconinlindad penis vara god sittningsmat.
Christian Broniewicz påpekar att Birger faktiskt varit med och arrangerat gasque en 
gång och undrar vad han tyckte om detta. Birger svarar att han tyckte det var jättekul, 
om än en aning arbetsamt.
Jonathan Ström (IT1) presenterar sig.
Jonas E Mattsson undrar om Jonathan har några tidigare erfarenheter. Jonathan svarar 
att han inte har några speciella tidigare erfarenheter.
Mathias Söderberg (IT2) presenterar sig.
David Sundelius undrar om valberedningen har något uttalande då Mathias inte är 
nominerad. Patric Westberg (valberedningen) säger att de inte valde att nominera 
Mathias eftersom de blev ombedda att enbart nominera sju kandidater, men ser ingen 
anledning till varför inte Mathias skulle passa i sexit09.
Ola Petersson presenterar sig. 
Carl Engström undrar varför Ola vill vara med i sexIT. Ola svarar att han vill ha 
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väldigt kul och göra det roligare än de nuvarande sittande.
Jonas E Mattsson frågar om Olas tidigare erfarenheter. Ola svarar att han inte har några 
med har jobbat i många olika grupper på många olika sätt.
Markus Emil Hansson undrar hur många av de nominerade samt Mathias som har 
körkort. Det visar sig att de flesta innehar detta. 

Sektionen väljer in samtliga nominerade, samt Mathias Söderberg.

P.R.I.T. 09
Sofia Larsson (IT1) presenterar sig. 
Josef Eklann undrar vilka är Sofias visioner om hubben. Sofia svarar att hon inte 
tycker att man ska ha några egna visioner, snarare ta intryck från sektionens 
medlemmar.  Josef Eklann undrar då hur Sofia tycker Hubben ska fungera i framtiden. 
Sofia svarar att hon tycker Hubben skall fungera som ett andra hem. 
Jonathan Daugaard (IT1) undrar hur Sofia tycker att städningen fungerar nu när ettorna 
städar. Sofia tycker det fungerar bra.
Jonas E Mattsson undrar vilka tidigare erfarenheter Sofia har.  Sofia svarar att hon har 
jobbat på uteställen och restaurang, samt innehaft positionen programråd samt elevråd 
i grundskolan. 
Erik Jutemar (DigIT) undrar hur Sofia tycker att PR-delen av P.R.I.T. skall fördelas. 
Sofia svarar att hon inte funderat på det så mycket. Patric Westberg påpekar att PR i 
detta fall står för programråd. Erik replikerar att P.R.I.T. fortfarande är en PR-förening. 
Jonas E Mattsson undrar huruvida Sofia anser sig vara en PR eller rustmänniska. Sofia 
anser sig vara både ock. 
Sektionen väljer in Sofia Larsson som ordförande i P.R.I.T.

Martin Hesslund (IT1) presenterar sig. 
Josef Eklann undrar var Martins företag gör. Martin svarar att de gör hemsidor. 
Jonas E Mattsson undrar vilka visioner Martin har för hubben, och denna svarar att 
hans visioner är en ren och fin Hubb. Vidare undrar Jonas om Martin anser 
städsystemet fungerar bra men Martins har ingen åsikt i frågan. 
Sektionen väljer in Martin Hesslund som kassör i P.R.I.T. 09.

Nichlas Sander (IT3) presenterar sig. 
Johan Larsson undrar vad Nichlas vill förbättra. Nichlas svarar att han vill lägga mer 
tid och pengar på att rusta upp hubben, fixa till trasiga bord och stolar som för tillfället 
inte är som de ska. Josef Eklann påpekar att han tycker det fungerar bra med 
byggpubar.
Erik Josefsson undrar vilken Nichlas vikt är och denne svarar 105kg. 
Carl Engström undrar vad som skall göras av den för tillfället obrukbara 
drickmaskinen som står i hubben. Nichlas svarar att det kan vara en bra present att ge 
bort på något kalas. 
Sektionen väljer in Nichlas Sander som rustmästare.  

Vincent Andersson (IT1) presenterar sig. 
Nichlas Sander påpekar att mycket i Hubben i dagsläget är kasst, och undrar vad 
Vincent tycker man borde göra åt detta. Vincent svara att man första och främst borde 
se över mycket.  
Christian Broniewicz undrar vilken inofficiell post Vincent är mest intresserad av, och 
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Vincent svara att han inte är intresserad av någon speciell.
Erik Larkö presenterar sig.
Ola Palholmen (IT3) undrar hur både Nichlas och Erik anser det kommer vara att sitta 
under Sofia, med tanke på att de båda varit ordförande i sexIT, respektive NollKIT. 
Erik svarar att han tror det kommer bli bra, även ifall de kan tänkas vara ”bossiga” tror 
han att Sofia är fullt kapabel till att handskas med dem. Nichlas svarar att han känner 
Sofia sedan innan och därför inte tror det kommer bli några svårigheter alls. 
Johan Larsson undrar vad Erik känner för rustmästardelen av P.R.I.T.. Erik svarar att 
han mer känner för den administrativa rustmästardelen. 
Christian Broniewicz undrar vilken inofficiell post Erik är mest intresserad av och Erik 
svarar att han inte är intresserad av någon speciell. 
Ann Michelsen (IT1) presenterar sig. 
Jonas E Mattsson undrar vilken vision Ann har om Hubben. Ann svarar att hon vill 
fixa till nya soffor. Hon tycker att pubrundorna fungerar bra men vidhåller att det 
självfallet skulle gå ännu bättre om hubben vore lite mer välutrustad. 
Fredrik Ström (IT1) presenterar sig. 
Erik Jutemar frågar alla de nominerade, samt Johan Larsson om de har några idéer på 
hur man kan göra PR för IT, både på campus och utanför. 
Johan Larsson (P.R.I.T.) svarar att han vill att P.R.I.T. skall synas lika på området som 
de gjort föregående år. Vidare påpekar han att P.R.I.T. knutit många kontakter och att 
detta är något han anser P.R.I.T. bör fortsätta med. Johan Larsson vidhåller att det är 
svårare med PR utanför Chalmers men understryker att det säkerligen finns många 
andra sätt. 
Vincent svarar att detta är något som P.R.I.T. 09 får diskutera utifall de blir invalda. 
Johan Larsson presenterar sig. 
Nichlas Sander undrar huruvida Johan anser sig misslyckats med sina visioner 
föregående år eller om han har nya visioner detta år. Johan svarar att han anser att det 
främst var en del av hans visioner angående rustmästardelen som inte realiserades. 
Christian Broniewicz undrar hur Johan ställer sig till faktumet att han redan varit med i 
föreningen föregående år, och genom sin självnominering kan förhindra både 
valberedningens vision samt en ny IT-student, som inte fått uppleva föreningslivet, en 
plats i P.R.I.T.. Johan Larssons åsikt i frågan är att han anser det vara förenings sak att 
bestämma sig i frågan.
Josef Eklann undrar huruvida Johan varit på valberedningsmöte. Johan svarar att han 
har det, men under aspningen, aspade han enbart ordförande, vilket han medhåller inte 
var särskilt genomtänkt. 
Joanathan Brown (styrIT) undrar hur det står till med Johan Larssons motivering nu 
efter ett år som föreningsaktiv. Johan svarar att den är på topp. 

Valberedningen yrkar på paus för att förbereda ett samlat utlåtande angående Johan 
Larssons självnominering. Sektionen beviljar paus.

Valberedningen låter höra sitt utlåtande genom Patric Westberg (Valberedningen).

Nichlas Sander yrkar på sluten votering. Markus Sundberg går igenom röstsättet.

Sektionen väljer in Vincent Andersson, Erik Larkö, Ann Michelsen samt Fredrik 
Ström.
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NollKIT 09
Fredrik Axelsson (IT1) presenterar sig.
Carl Engström undrar om det finns någon speciell aspekt av nollningen som Fredrik 
skulle vilja lyfta fram eller bak. Fredrik svarar att han anser efterfesterna vara kul. Det 
bästa med nollningen, anser han, var att stifta nya bekantskaper. 

Joanathan Daugaard (IT1) presenterar sig. 
Carl Engström undrar om det finns några NollK-ordförande egenskaper som Joanathan 
innehar och vill lyfta fram. Joanathan svarar att han anser sig vara bra på lösa uppgifter 
och har erfarenheter att låta folk lösa uppgifter på sitt sätt. Jonathan understryker att 
man måste självklart gå in och hjälpa till om uppgifterna inte bli lösta. 
Mattias Warnqvist (P.R.I.T.) undrar hur Joanathan tror att gruppdynamiken som helhet 
skulle fungera med honom som NollKIT-ordförande. Jonathan svarar att han tror den 
skulle fungera bra, samtidigt som han anser det vara en förtidig fråga att ställa. 
John Lundberg påpekar att många NollK:n är nyktra under hela nollningen , och 
undrar hur de aspirerande ordförandena ställer sig till detta. Fredrik tycker inte detta är 
någon bra idé då han anser man ofta lär känna föreningar på efterfester och dylikt. 
Jonathan ser inget problem med att NollKIT skulle vara alkoholfria. 

Valberedningen yrkar på paus med anledning av att förbereda ett samlat utlåtande 
angående Jonathan Daugaards självnominering. Sektionen beviljar paus. 

Ola Petersson undrar vilka de övriga NollKIT nominerade helst ser som ordförande. 
Ingen av de övriga nominerade vill dock besvara frågan. 

Valberedningen låter höra sitt utlåtande genom Patric Westberg (Valberedningen).

Sektionen väljer in Fredrik Axelsson som ordförande i NollKIT. 

Björn Lexell (IT1) presenterar sig. 
Sektionen väljer in Björn Lexell som kassör i NollKIT. 

Gustav Landén (IT1) presenterar sig.
Carl Engström undrar om Gustav har några idéer om hur införskaffandet av fakta till 
modulen ska gå till. Gustav svarar att man bör va ute i god tid. 
Fiona Rolander presenterar sig.
Erik Jutemar undrar om Fiona har några idéer på nolluppdrag. Fiona svarar att hon vill 
att så många som möjligt ska få göra nolluppdrag och inte sitta inne i skolan.
David Sundelius (IT2) presenterar sig.
Jonas E Mattsson anser att det har varit väldigt få om phaddrar föregående år, och 
undrar hur David ser på det. David svarar att han inte tänkt på det eftersom det var 
många phaddrar sist. 
David Björkheim (IT1) presenterar sig. 
Jessica Anderson presenterar sig. 
Markus Hansson (sexIT) undrar om det finns någon särskild anledning till varför 
valberedningen nominerat poster. Patric Westberg svarar att de är enbart på förfrågan 
från NollKIT 08. Markus Sundberg understryker dock att de kommer bli inröstade som 
ickeposter. 
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Sektionen röstar in samtliga nominerade. 

§12Propositioner

Beslutande angående snITs ordförande
Markus Sundberg läser upp propositionen. 
Propositionen bifalls i sin helhet.  

P.R.I.T.s uppgifter 
Nichlas Sander läser upp propositionen.
Propositionen bifalls i sin helhet. 

P.R.I.T.s uppsättning 
Nichlas Sander läser upp propositionen. 
Erik Jutemar anser att det är bra att ha någon som är ansvarig för rustmästardelen. 
Nichlas Sander replikerar att motionens avsikt är att göra hela P.R.I.T. ansvarigt. Erik 
tror dock att det är kan vara av nytta ha en enskild person att föra talan.
Mattias Warnquist (P.R.I.T.) anser att det är bra att lägga ansvaret på hela föreningen 
än att enbart lägga det på en person. 
Erik Larkö påpekar att motionens praktiska följder blir att P.R.I.T. Väljer rustmästare 
istället för sektionen. 
Martin Schillström (sexIT) tycker det är uppenbart att det är uppenbart att det inte 
behövs en given rustmästarpost om hela föreningen hålls ansvarig för rustmästardelen. 
Erik Jutemar anser att rustmästardelen är såpass viktig att det behövs en rustmästare 
som röstas in under sektionsmötet. Christian Broniewicz anser inte att rustmästaren 
behöver röstas in på sektionesmöten och drar en parallell till sexIT, en förening där 
ölchefen är väldigt viktig för att föreningen skall fungera, men som olikt rustmästaren, 
inte röstas in av sektionsmötet. 
Jonas Färdig menar att eftersom det inte finns någon rustförening på IT och att därför 
rustmästaren för en mycket viktigare roll. 
Tjock påpekar att det bara är fem andra sektioner som har dedikerade rustföreningar. 

David Sundelius yrkar på streck i debatten. 

Christian Broniewicz ser rustmästaren som en lika viktigt post för att P.R.I.T. Skall 
fungera som sexITs ölchefen för att sexIT skall fungera, och ser därmed ingen 
anledning till varför rustmästaren skall behövas röstas in under sektionsmöten.
Nichlas Sander anser att eftersom rustmästardelen i P.R.I.T. Är mycket viktigt men 
förstår inte varför rustmästaren måste vara en förtroendevald post för att lyckas, då det 
tex inte behövs någon pubrundechef för att pubrundorna skall fungera. 
Ola Palholmen (P.R.I.T.) tycker det är problematiskt med en förtroendevald 
rustmästarpost då det blir problematiskt att fördela uppgifter i föreningen då 
rustmästaren kan få för stort inflytande. 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.
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§13 Motioner

Vice ordförande i armIT
Mazyar Sahl (armIT) läser upp motionen. 
Ola Palholmen påpekar att KFKB har ett liknande system och att det för dem verkar 
fungera väldigt bra. 
Markus Sundberg läser upp styrIT:s yrkande. 
Motionen bifalles i sin helhet.
 

§14 Övriga frågor
Gustaf Tiger (IT3) undrar huruvida det inte går att lägga föreningsinvalen tidigare med 
tanke på att SUSutbildningen. Patric Westberg svarar att anledningen till detta är ett 
missförstånd från valberedningens sida.  

§15 Mötet avslutas
Markus Sundberg förklarar mötet avslutat.
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_____________________ _____________________ _____________________ ___________________
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare
Markus Sundberg Christian Broniewicz         Kristofer Edvardsson          Jonas E Mattsson
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Sektionsmötet för Informationsteknik 
2008-11-21 

Av Mazyar Salh 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)  

Utse vice ordförandet inför våren 

Bakgrund: 

Vi på ArmIT har lyckats väl med årets DatE-IT, men för att lyckas med en 
bättre marknadsdag borde vi tillsätta en vice ordförande som stiger på inför 
våren och kan fortsätta där nuvarande arbetsmarknadsgruppen avslutar. 

Detta medför bättre kontinuitet och en mer insatt ordförande i framtiden.  

Detta innebär att Vice Ordföranden som stiger på får lasta av en del av den 

sittande Ordförandes roll och skolas då bättre in för rollen. När läsåret är 
avslutad så stiger Vice Ordföranden in som Ordförande, om denna blir 
tillvald d.v.s. 

Förslag: 

att: en Vice Ordförande väljs in under det första vårsektionsmötet för att  

ta del av arbetet ArmIT utför under våren.  

Samt att: Vice Ordförande automatisk blir nominerad till höstterminen, då 
man väljer Ordförande för ArmIT. 

 



Sektionsmötet för Informationsteknik
2008-12-04

Av Marcus Sundberg

styrITs yrkande till motion: Utse vice ordförandet inför våren 

Bakgrund:
styrIT anser att detta är en mycket god idé då beslutet kommer förbättra och 
förenkla  armITs  verksamhet  både  under  våren  och  under  hösten. 
Inlärningsperioden kommer förlängas och det blir lättare att som ny ta del av 
armITs tidigare arbete.

Förslag:
Med ovanstående  som bakgrund  yrkar  styrIT  att  motionen  bifalles  i  sin 
helhet.

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
2008-11-21

Av: Nichlas Sander

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

Bakgrund:
P.R.I.T. är både en PR-förening och ett rustmästeri. I nuvarande reglementet står följande;

§4:5:3 Det åligger P.R.I.T.  

att  Ta hand om de fyra pubrundorna under året.

Då P.R.I.T. anses vara ett rustmästeri anser jag att även detta borde anges i reglementet.

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. 



Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik
2008-11-21

Av: Nichlas Sander

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

Bakgrund:
Enligt §4:5:6 så åligger det P.R.I.T.s rustmästare att ”Leda P.R.I.T.s rustmästeriverksamhet”. Då 
rustmästeri-ansvaret bör ligga på hela P.R.I.T. anser jag att det är onödigt att förutnämna posten 
“rustmästare” då denna istället kan tilldelas internt inom föreningen.

Detta skulle även göra det möjligt för P.R.I.T. att byta rustmästare vid behov.

Förslag:
Men ovanstående bakgrund yrkar styrIT: 

att §4:5:1 i reglementet ändras 

● Från: ”P.R.I.T. består av ordförande, kassör, rustmästare samt 1-4 övriga ledamöter”

● Till: ”P.R.I.T. består av ordförande, kassör samt 2-5 övriga ledamöter” 

att § 4:5:6 i reglementet tas bort. 



Valberedningens nomineringar till 2009 års föreningar

Nomineringarna är sorterade i bokstavsordning  efter post i första hand och efternamn i andra, 
med undantag av ordförande och kassör.

NollKIT Motivering:

Ordförande: Fredrik Axelsson "Freddieboy" Ett stort stöd från övriga aspar och 
har visat ledaregenskaper 

Kassör: Björn Lexell "Bjorn" Lugn, systematisk och van vid ansvar

Modulchef: Gustav Landén "AegarN^"

Nolluppdrag: Fiona Rolander "Fiona"

Phadderchef: David Sundelius "Zorek"

PR-chef: David Björkheim "Björk"

Sponschef: Jessica Andersson "Solitude"

P.R.I.T.  

Ordförande: Sofia Larsson "$" Social och initiativtagande. Har 
visat prov på ledaregenskaper

Kassör: Martin Hesslund "Kesse" Goda meriter.

Rustmästare: Nichlas Sander "Tjock" Har karaktär och auktoritet.

Ledamöter: Vincent Andersson "Vincent"
Erik Larkö "Thinner" 
Ann Michélsen "AnnKAnn"
Fredrik Ström "Lack"

SEXIT 

Ordförande: Linus Färnstrand "Faern" Tydliga visioner och erfarenhet.

Kassör: Carl Engström "Eng" Har visat stort intresse och seriositet 
inför uppgiften.

Ledamöter: Julia Adamsson "Jule"
William Löf "Winston"
Ola Petersson "Ebola"

 Birger Rydback "Jalais"
 Jonathan Ström "Ström"
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