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Sektionsmöte 2009-02-18

§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.
Markus Sundberg väljs till mötets ordförande. 

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

§4 Val av mötets justerar tillika rösträknare
Patric Westberg nominerar Fredrik Ström (IT1) och Gustav Landén (IT1). 

Fredrik Stöm och Gustav Landén väljs in som justerare tillika rösträknare. 

§5 Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§6 Fastställande av mötets dagordning
Motioner flyttas upp till punkt 10 och ansvarsfrihet punkten tas bort, då det inte är 
någon som är redo att ansvarsbefrias under mötet.  

§7 Adjungeringar
Inga adjungeringar

§8 Meddelanden
P.R.I.T. meddelar att de kommer arrangera en ”efter-sektionsmötes-pub” efter möte.

FrITid meddelar, genom Patric Westberg att det finns platser kvar till curling den 14 
mars. Det går även att anmäla sig till Hefty Cup, IT-mästerskap i innebandy. Slutligen 
meddelar Patric, kommer FrITid starta sin aspning snart,  och vill man vara med på 
denna bör man maila FrITid.

Markus Sundberg meddelar att det kommer hållas en minnesstund för Odin 
Renhammar 17.00 och att sektionsmötet, om det inte är slut innan dess, kommer ta en 
paus då. Vidare meddelar Markus att StyrIT kommer ha ett informationsmöte 
angående StyrIT-aspning någon gång under läsvecka 1 i period läsperiod 4.

Kåren meddelar, genom Sandra Siby, att eftersom det är så dåligt söktryck till EDITZ 
har Chalmers lagt fram lite olika förslag på hur detta skall förbättras. Ett är att göra om 
kandidatprogrammen med mål att göra det lättare för studenter att gå ut direkt. Man 
planerar även mer samläsning för att spara resurser. Utöver detta finns förslag på att 
minska platserna på E och D, samt stoppa intagningarna på högskoleutbildningarna E 
och D helt och hållet. Kåren är gillar inte detta förslag men ställer sig positiva till 
samläsning. Det finns inga liknande planer för IT i dagsläget. Dock vill Sandra 
försäkra att detta inte säkerligen kommer inträffa utan bara är förslag som skall ut på 
remiss snart igen. 
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Vidare har kåren diskuterat kårobligatoriet. Regeringen skulle lägga en preposition att 
avskaffa kårobligatoriet den 10 mars, men detta kommer troligtvis ske senare då 
regeringen förmodligen inte hinner med detta. Socialdemokraterna har ställt sig 
negativa till en sådan proposition och lovar riva upp ett sådant beslut, om det skulle 
fattas, då detta skulle medföra att kåren skulle få mycket mindre pengar. I dagsläget för 
kåren 400kr per heltidsstuderande samt sektionspengar men med avskaffat 
kårobligatoriet kommer detta dras ner till ungefär 150kr per heltidsstudent. Samtidigt 
är det det tänkt i det nya förslaget att 75% av pengarna skall gå till studiebevakning, 
vilket kommer göra det svårt för kåren att ha kvar både festU och CHARM. Detta är 
anledningar till att kåren ställer sig negativa till ett avskaffande av kårobligatoriet. 
Förhoppningarna är att en sådan proposition inte kommer att gå igenom. 

Kåren vill också att nya människor söker kåren och kårledningen. Sandra försäkrar att 
det är jätteroligt att jobba med kåren. Man skjuter lite på examen och får lära sig 
mycket. Snart är det också FUMval och om någon vill göra lite kårarbete är det bara att 
söka till detta. 

Slutligen meddelar kåren att alla studenter har fått ett utvärderingmail angående 
CHARM som de gärna vill att folk skal svara på. Man kan även vinna biobiljetter om 
man svarar. 

Joakim Bick undrar hur utredningen angående sökande till EDITZ ser ut. Kan alla 
komma åt denna? Hur påverkar lågkonjunkturen ansökningarna?
Sandra Siby svarar att rapporten finns tillgänglig, den är dock inte färdig utan 
uppdateras konstant. Vidare har man tittat på lågkonjunkturen och den ökande trenden 
är att färre 19åringar söker.

Joakim Bick undrar också hur Chalmers ställer sig till kårobligatoriet.
Sandra Siby svarar att Chalmers håller låg profil och har inte riktigt sagt något 
angående detta. Hur det än går med kårobligatoriet vill hon se att kåren får tillräckligt 
med pengar. 

§9  Verksamhetsrapporter

styrIT 08/09
Markus Sundberg berättar att styrIT har arrangerat en våffeltorsdag, skapat en digital 
felanmälningsfunktion på  sin hemsida, introducerats inför de nyinvalda 
försningsmedlemmarna, kollat på intyg till pateter samt skrivit dokument angående 
sittningsregler och hur IT-studenter bör sköta sig. Markus har även haft 
utvecklingssamtal med samtliga styrIT medlemmar. 

snIT 08/09
Erik Larkö meddelar att snIT har jobbat med Människa Dator Interaktion kursen under 
jullovet. Resultatet blev att tentan är borttagen och att man nu istället skriver ett 
grupparbete. Det finns även genomgångar av alla kursens slides. Vidare har de försökt 
hitta studierepresentanter från de olika kurserna men detta har visat sig svårt. 

NollKIT 09
NollKIT har färgat overallerna haft överlämning, städat sin skrubb, slängt sitt kylskåp 
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och diskuterat Hubben med P.R.I.T. och sexIT. NollKITS kassör samt ordförande har 
varit på kassörutbilning och de har även lagt upp en budget. Vidare har de kollat lite på 
olika sponsorer, gått på sittningar och planerat phaddertacksits samt reunITe. 

P.R.I.T. 09   
P.R.I.T. har färgat byxor. Kilt kommer så småningom när den blir målad. De gått på 
sitt första PR-kalas, haft överlämning på bränno, arrangerat pubrunda, haft fixardag i 
hubben, hängt upp lampor, spikat lister och satt upp aircondition-apparaten i 
föreningsrummet. De har även tittat på nya soffalternativ samt väntar på en offert om 
vad det kommer kosta att slipa hubbengolvet. Slutligen har de även köpt in lite 
inventarier till hubben. 

sexIT 09
P.R.I.T. har färgat sina overaller, blivet överlämnade, gått på sexmästerikalas och 
arrangerat sin första gasque. Ordförande har varit på GK möten och tillsammans med 
kassören har de varit på kassörutbilning. Utöver detta har de planerat inför nästa 
gasque samt inför CM.

Joakim Bick undrar hurvida sexIT varit med och tagit fram sittningsreglerna.
Linus Färnstrand (sexIT) svarar att de inte har det. 
William Löf (styrIT) förklarar att han skrivit detta dokument tillsammans med 
föregående sexmästaren Nichlas Sander (IT3), samt lite med Erik Hammarberg (IT4). 

FrITId 08/09
Patric Westberg meddelar att de har spelat chalmersmästerskap i innebandy, och 
vunnit. De har arragnerat en sportkväll i hubben där de såg olika krönikor, de har haft 
rekordstorrt intresse till CM i spökboll, där det dock inte gick jättebra. De har även 
bokat curling den 17 mars.

Linus Färnstrand undrar vad curlingen kommer att kosta.
Patric Westberg meddelar att det kommer kosta 150kr och att detta kan tyckas dyrt 
men att frITid redan subventionerat denna summa. 

armIT 08/09
Mazyar Sahl meddelar att de har sökt en vice ordförande men att detta inte gått 
jättebra. Utöver detta har de lite små roliga projekt på gång men utöver detta har inte 
jättemycket gjorts sen förra sektionsmötet. 

digIT 08/09
Erik Jutemar meddelar att digIT inte gjort så mycket. De har förbättrat datorsystemet 
marginellt. 

§10 Motioner

Motion angående upprustning av Hubben, av Joakim Bick.
Joakim Bick läser upp motionen samt beskriver den.

Erik Larkö (P.R.I.T.) berättar att P.R.I.T. får slipa golvet samt fylla alla hål någon gång 
under påsklovet, men de har inte fått någon offert än, så de vet inte vad det kostar.
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Nichlas Sander (P.R.I.T.) berättar att P.R.I.T. i nuläget ser på olika nya soffalternativ 
där sofforna är explicit  för offentliga miljöer. De har främst kontaktat företaget från 
vilka sofforna i kårhuset kommer. I dagsläget finns många olika prisnivåer.

Joakim Bick förklarar att han inte visste att initiativet fanns när han skrev motionen 
och håller med om att motionen kanske är lite redundant, men tror att den kan vara bra 
ändå. 

Mazyar Sahl undrar hur det ser ut med pengar till hubben och för sådana projekt. 
Niklas Fröjd (IT5) svarar att det varje år ungefär går 20 000 SEK i underhåll till 
hubben. Pengar finns, man får titta på lite längre tider och tänka på att detta är en 
investering på flera år. 
Jonathan Brown (styrIT) svarar att det är budgeterat 50 000 SEK till underhåll och 
utav dessa är 23 000 SEK redan använda men han vidhåller att om man köper nått som 
är tänkt att vara över flera år är det rimligt att man kan överbudgetera budgeten. 

Erik Larkö tycker det mest optimala vore om de som ville hjälpa till kunde vända höra 
av sig till P.R.I.T. så blir P.R.I.T. den drivande kraften, men bra med ytterligare hjälp. 

Malin Mattsson tycker man borde starta igång byggpubar igen. 
Nichlas Sander tycker byggpubar är en bra idé men påpekar att detta ärende mer 
behandlar en upprustning som handlar mer om att bygga lite och måla om.   
Erik Jutemar tycker det låter som en ypperlig idé att blir full och måla en vägg. 

Mattias Warnquist anser att IT redan har en rusteriförening som redan tillsammans 
med styrIT håller på att sätta ihop en grupp för att göra det motionen vill och därför att 
det kan bli lite väl redundant. Han asner dock att motionen är bra men att arbetet redna 
är igång och det känns som att sakerna går ihop. 
Joakim Bick svarar att tanken var att även engagera vanliga IT-studenter som kanske 
inte är aktiva i någon förening. 

Ola Palholmen (IT3) tycker problemet med byggpubar är att det inte finns någon 
verkställande order. Vem som verkligen ska göra vad. 

Christian Broniewicz läser upp styrITs yrkande. 

Marcus Sundberg yrkar på ändringsyrkande. Yrkandet gäller att flytta städgruppens 
deadline till nästa sektionsmöte. 

Sektionen antar ändringsyrkandet. 

Sektionen bifaller motionen. 

§11Fastställande av sektionsavgift

Markus Sundberg berättar att sektionsavgiften idag ligger på 50 KR och kommer 
fortsätta ligga på 50 KR, samt undrar om någon har någon kommentar gällande detta. 
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Sektionen fastställer sektionsavgiften. 

§12 Verksamhetsmål

NollKIT
Fredrik Axelsson (NollKIT) läser upp NollKITs verksamhetsmål. 

sexIT
Linus Färnstrand (sexIT) läser upp sexITs verksamhetsmål.
 
P.R.I.T.
Sofia Larsson (P.R.I.T.) läser upp P.R.I.T.s verksamhetsmål. 

§13 Propositioner
Inga propositioner. 

§14 Övriga frågor
Malin Mattsson undrar när fika kommer serveras. Markus Sundberg svarar att den 
kommer serveras när mötet är avslutat.  

§15 Mötet avslutas
Markus Sundberg förklarar mötet avslutat.
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_____________________ _____________________ _____________________ ___________________
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare
Markus Sundberg Christian Broniewicz         Fredrik Ström         Gustav Landén
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Motion 1, upprustning av Hubben
av: Joakim Bick och Niklas Fröjd

Sektionslokalen Hubben2.0 har nu varit i bruk av teknologer sedan

höstterminen 2004 och med bruk kommer slitage. För oss som varit med sedan

den tiden blir jämförelsen starkare; en sektionslokal att trivas i har

sakta gått mot en där vi tvekar över om det är hälsosamt att äta sin lunch

här.

Samtidigt som sektionslokalen slitits har arbetsmarknadsgruppen börjat

fungera igen. Pengar strömmar inte bara in via pubrundor och gasquer utan

nu även och i större utsträckning från företagsevenemang och sponsring.

Sektioen betalar idag inte några särskilt summor till skatteverket. Detta

baserar sig främst på att regelverket för ideella föreningar är gynsamma

så länge inkomsterna och de totala tillgångarna inte blir för stora.

Vi tycker att man ska utnyttja dessa samtidiga skeenden, att Hubben2.0 är

sliten och att pengarna stömmar till, och dess kombinerade

synergieffekter. Att rusta upp Hubben2.0 nu ger mindre pengar till

skatteverket och mer glädje åt teknologerna.

Vi yrkar:

    * att en grupp bestående av en handfull personer från olika

intressenter (StyrIT, PRIT, vanliga teknologer) sätts samman för att

jobba med upprustning.

    * att en deadline för dess arbete sätts till now()+1000*60*60*24*7*10

(=10 veckor).



StyrIT ser problematiken vilken motionen framhäver samt vidhåller vikten av en upprustning av 
Hubben. StyrIT och föreningar har länge diskuterat detta ämne och P.R.I.T. arbetar redan på en plan 
hur detta skall realiseras. Detta till trots, och att sektionens pengaflöde inte är lika generöst som 
motionen vill påvisa (sexIT08 arrangerade inte en enda gasque och P.R.I.T. och NollKIT gick back 
ca 9000 var) anser styrIT initiativet vara väl begrundat samt en nyttig avbelastning av P.R.I.T. och 
yrkar därför att motionen bifalles i sin helhet. 
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