
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola 

Sektionsmöte 2009-05-06

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

§2 Val av mötets ordförande
Marcus Sundberg Sundberg väljs som mötesordförande. 

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

§4 Val av mötets justerar tillika rösträknare
Erik Jutemar (DigIT) och Mattias Warnqvist (IT2) välja som justerare tillika 
rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande
Sektionen finner mötet behörigt utlyst.

§6 Fastställande av mötets dagordning
Erik Larkö (snIT) yrkar på att lägga in Städligans förslag om renovering av hubben, 
samt att punkt 13 motion i medlemsantal i frITid, flyttas fram till punkt 9, samt att 
punkt 11 flyttas fram till punkt 10. Sektionen fastställer den nya dagordningen.

§7 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§8 Meddelanden
Fredrik Ström (P.R.I.T.) meddelar att P.R.I.T. kommer hålla en efter-mötet-pub i 
hubben.

Fredrik Axelsson (NollKIT) meddelar att NollKIT kommer ha phadderaktivitet nästa 
torsdag, samt att aspning till smurf är på fredag. 

Erik Larkö (snIT) meddelar att omröstning till pedagogiska priset ligger uppe på 
sektionens hemsida.

Linus Färnstrand meddelar att sexIT ska arrangera finsittning.

Sandra Siby från kåren meddelar att valdeltagandet under det nyligen avslutade 
fumvalet varit ganska lågt, ca 12%. Vidare är ny kårledning invald, och som 
arbetsmarknadsordförande är en IT-student invald. Kårledningen kommer installeras 
den 1 juli, varvid Sandra kommer avsluta sitt uppdrag. 

Marcus Sundberg meddelar att StyrIT tagit fram föreningsintyg. På storbilden visas 
hur de ser ut. Mening med intygen är att ansvarsbefriade före detta 
föreningsmedlemmar skall få ett bevis på att de varit med i föreningen. Både 
programansvarig och sektionsordförande skall underteckna dessa. 

Carl Engström undrar huruvida detta gäller retroaktivt. 
Markus svarar att det gör det.
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Ola Pettersson (sexIT) undrar huruvida det står ledamot eller position på intyget.
Markus svarar att man får välja själv. 

Patric Westberg meddelar att frITid med största sannolikhet utföra sektionsmästerskap 
i bowling den 22 maj. 

§9 Motion medlemsantal i frITid
Marcus Sundberg läser upp motionen. 
Christian Broniewicz läser upp StyrIT:s yrkande. 

Jonas Magnusson (IT4) tycker motionen är bra. 
Emil Bjunert anser också motionen vara bra. 
Patric Westberg påpekar att andra sektioners har uppemot 10 personer i sina 
idrottsföreningar.

Sektionen bifaller motionen i sin helhet. 

Patric Westberg yrkar på omedelbar justering i mötesprotokollet. 

§10 Personval frITid
De nominerade kommer till scenen.
Martins Schillström presenterar sig.
Fredrik Axelsson (NollKIT) presenterar David Björkheim (IT1). 

Valberedningen låter höra sitt uttalande genom Malin Mattsson. 

Christian Broniewicz frågar Martins Schillström om han tänker arrangera paintball om 
han skulle bli invlad. Martin svarar att han inte är säker. 

Marcus Sundberg undrar vilka visioner Martin har har för frITid09/10. Martins svarar 
att han vill utöka aktiviteterna. På sista året har det tillkommit 15 personer enbart till 
innebandy arrangemangen, och han hoppas därför kunna utöka engagemanget. 

Sektionen röstar in Martin Schillström som ordförande i frITid09/10.

Sektioen röstar in David Björkheim som kassör i frITid09/10.

Fredrik Ström presenterar sig.
Fredrik Axelsson presenterar sig. 
Martin Hesslund presenterar sig.
Erik Axelsson presenterar sig.
Emil Bjunert presenterar sig.
Björn Exel Presenterar sig. 

Patrik Westberg undrar hur Fredrik Ström kommer hinna med ett eventuellt arbete med 
frITid då han redan sitter i P.R.I.T. samt är nominerad som snIT-ordförande. Fredrik 
svarar att han tror att han kommer hinna med arbetet bra då frITid inte tar upp tid på 
samma sätt som de andra föreningarna. 
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Sektionen röstar in samtliga sex personer till frITid 09/10.

§11 Städgruppens förslag om ändringar i Hubben

Erik Larkö beskriver städgruppens uppgift, vad de kommer visa samt de olika 
förslagen. Erik förklarar också varför golvslipningen inte är aktuell på alla förslag. 
Detta för att sektionen kan komma att förlora lokalen i och med EDIT-utredningen, 
och att det då kan tänkas vara onödigt att slipa golvet. 

Martins Schillström undrar om de nya möblerna är flamsäkra. Birger Rydback svarar 
att de är det. 

Julia Adamsson undrar om båda typerna av soffor går att sitta och arbeta på. Erik 
Larkö svarar att de är det. 

Christian Broniewicz undrar om det finns någon möjlighet att kombinera de olika 
typerna av soffor. Erik Larkö svarar att det är möjligt, men att städgruppen inte tagit 
fram något sådant förslag. 

Martin Schillström undrar hur stora borden i förslagen är. Erik Larkö svarar att de är 
tillräckligt breda för att två personer ska kunna sitta och arbeta mitt emot varandra. 
Birger Rydback tillägger att borden är 150*170cm, vilket gör de större än borden vilka 
står i lokalen för tillfället. 

Martins Schillström undrar hur mycket pengar sektionen förfogar över. Jonathan 
Brown (StyIT) svarar att 150 000 är ganska mycket pengar, och att det är en del av de 
pengar som finns sparade. Marcus Sundberg svarar att soffinköpet kommer spränga 
budgeten ganska rejält. 

Jonathan Brown tror att sofforna kommer bli väldigt slitna utan avtagbart tyg. 

Ola Petersson (sexIT) undrar utifall det finns något priskrav ifrån styrelsen på 
soffinköpet. Jonathan Brown svarar att något sådant in finns, men att han personligen 
tycker 150 000 är mycket pengar, eftersom sektionen då inte har någon buffer för 
oväntade utgifter. 

Fredrik Axelsson undrar ifall det blir golvslipning eller inte och Erik Larkö svarar att 
det beror på hur sektionen röstar. 

Mattias Warnqvist anser det kännas underligt att rösta på något alternativ då varken 
städgruppen eller StyrIT har några åsikter. Jonathan Brown förklarar att omröstningen 
inte skall ses som definitiv, utan snarare som en rådgivande omröstning. Då det 
handlar om en såpass sto överbudgetering vill StyrIT veta att ifall de har sektionens 
stöd i frågan. 

Martin Schillström anser det vara en bra idé att köpa båda typerna av soffor. Patric 
Westberg håller med. 
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Carl Engström tillägger, eftersom han är en utav dem som faktiskt suttit i båda 
sofforna, att båda duger bra till studier. Däremot är de billigare möjligen sämre 
lämpade för mer sociala aktiviteter, som förfester och filmkvällar. 

William Löf påpekar att golvet är väldigt tunt, varför P.R.I.T. inte får slipa själva, 
vilket driver upp kostnaden. 

Julia Adamsson anser att man borde invänta EDIT-utredningen innan man beslutar om 
slipning av golvet eller inte.

Fredrik Axelsson undrar om det finns något annat än att slipa golvet man kan göra. 
Erik Larkö svarar att de kan ångtvätta golvet. Detta gör golvet rent, men det ser inte 
renare ut.

Jonathan Brown (StyrIT) förtydligar att omröstningen endast är en rekommendation. 
Samtidigt vill han påpeka för sektionen att sektionen inte har råd att lägga mer än 110 
000 SEK. 

Mötet tar Paus

Sektioen röstar för de dyrare sofforna med avtagbart tyg, men ingen slipning av golvet 
i hubben. 

§12Verksamhetsrapporter

armIT
Mazyar Sahl sammanfattar året som gått. Det har gått dubbelt så bra med DatEIT, 
armIT har ungefär fått in 73 000 SEK vilka kommer gå tillbaka till sektionen. Tyvärr 
har det inte funnits något intresse för aspning. 

StyrIT
Marcus Sundberg meddelar att StyrIT har tagit fram föreningsintyg, arrangerat 
sittning, samt deltagit på sektionskonspirationsdagen. De har även varit med i beslutet 
om att minska pubrundan så den nu endast innefattar chalmerister med kompisar. 
Utöver detta har de arrangerat aspning, samt lagt preliminär budget. 

SnIT
Erik Larkö meddelar att snIT inte gjort något alls då de inte har fått in några klagomål 
på kurser. De ska dock snart börja planera pedagogiska priset. 

NollKIT
Fredrik Axelsson meddelar att NollKIT arrangerat reunITe och phaddertacksittning. 
De har varit på NollK utbildning tillsammans med chalmers andra NollK. Utöver detta 
har de hjälpt till att städa hubben, varit på möten med programledningen samt satt en 
preliminär planer och budget. 

SexIT
Linus Faernstrand meddelar att sexIT arrangerat reunITe och CM-sittning. De har även 
deltagit på ”ut i skogen” samt börjat planera finsittning och 29maj-qasque. 
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P.R.I.T.
Erik Larkö meddelar att P.R.I.T. varit på konflikthanteringsutbildning som gavs av 
kåren, arrangerat pubrunda, reunITe, Pub Public samt PR-kalas, målat 
sektionshelgonet, städat hubben och hjälpt andra föreningar med deras aspning. 

FrITid
Patric Westberg meddelar att frITid varit på bullkalas med programledningen, 
arrangerat curling, Heft Cup och haft uttagning till fotbolls CM. De har även varit på 
idrottssittning. 

DigIT
Erik Jutemar meddelar att digIT fortsatt med drift och utveckling av datorsystemen. 
DigIT kommer även strax arrangera en aspning. 

§13 Fastställande av preliminär budget

Jonathan Brown presenterar den preliminära budgeten. De stora skillnaderna från den 
tidigare budgeten är att armIT dragit in dubbelt så mycket pengar, samt att överintaget 
av studenter förmodligen inte kommer vara lika stort nästkommande år. 1000 SEK mer 
läggs till föreningen frITid då deras medlemsantal ökat, samt deras aktiviteter blivit 
fler. 

Carl Engström undrar ifall StyrIT tycker det är rimligt med 14 000 SEK under 
utgifterna för aspning, profilering och möteskostnader. Jonathan Brown svarar att 
pengarna ligger där utifall att de skulle behövas. StyrIT 08/09 har inte spenderat dem 
eller ändrat dessa delar av budgeten sen föregående år. 

John Lundberg påpekar att NollKIT 08 inte lade några pengar alls på möteskostnader. 
Joanathan Brown förklarar att möteskostnader inte är pengar till själva möten, utan 
snarare kassörsutbildning och snITmötesluncher mm. 

Birger Rydback anser det vore bra om andra föreningar skulle kunna få ta del av 
pengarna vid aspning och liknande. Jonathan Brown säger sådant kan föreningarna 
mycket riktigt eska pengar till, eftersom det handlar om långtidsinvesteringar.

Sektionen röstar för den preliminära budgeten. 

§14 Personval

StyrIT
Nichlas Sander presenterar sig. 

Mattias Warnqvist undrar utifall Nichlas är ansvarsbefriad från sexIT08. Nichlas svarar 
att han inte är det. Martin Schillström säger att det är hans fel att Nichals Sander inte 
blivit ansvarsbefriad från sexIT. 

Sektionen röstar in Nichlas Sander som ordförande i StyrIT09/10
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Markus Hansson presenterar sig. 

Mattias Warnqvist undrar varför Markus är intresserad av just vice ordförande posten. 
Markus svarar att han inte vill ha den absoluta makten, men att han gärna vill 
underlätta jobbet för ordföranden. 

Sektionen röstar in Markus Hansson som vice ordförande i StyrIT09/10.

Jacob Raile presenterar sig. 

Markus Hansson undrar om Jacob har hållit på med siffror och bokföring tidigare? 
Jacob svarar att han bott hemifrån i två år samt sysslat med detta på ett företag tidigare. 
Mattias Warnqvist undrar om Jacob varit med i någon föreningsverksamhet tidigare. 
Jacob svarar att han varit med i föreningar på gymnasiet samt sitter i snIT.

Sektionen röstar in Jacob Raile som kassör i StyrIT09/10.

Patric Westbeg presenterar sig. 
Fiona Rolander presenterar sig. 

Mattias Warnqvist undrar utifall Fiona har några tidigare erfarenheter från att jobba 
med studiesociala och arbetsplatsrelaterade frågor. Fiona svara att hon varit med i 
Friends (antimobbningsgrupp) tidigare. 

Marcus Sundberg presenterar sig. 

Markus Hansson om Marcus Sundberg kommer känna sig bra i rollen och kunna backa 
ifrån sin nuvarande ordföranderoll i StyrIT. Marcus Sundberg svarar att det kommer 
han definitivt kunna göra. 

Sektionen röstar in Patric Westberg som sekreterare i Styrit09/10.
Sektionen röstar in Fiona Rolander och Marcus Sundberg som ledamöter i 
StyrIT09/10. 

SnIT
Fredrik Ström presentar sig. 

Fredrik Axelsson undrar om Fredik Ström har några erfarenheter av kursutvärdering. 
Fredrik Ström svara att han inte har det.

Mattias Warnqvist undrar hur det kommer sig att Fredrik Ström är intressat av SnIT, 
då de tidigare föreningarna han varit intresserad av, P.R.I.T. samt frITid, är väldigt 
olika SnIT. Fredrik Ström svara att det är för att han själv inte fokuserat så väldigt 
mycket på studierna innan samt att han anser det varit lite för ojämn takt. 

Sektionen röstar in Fredrik Ström som ordförande i SnIT. 

Jacob Raile presenterar sig. 
Sektionen röstar in Jacob Raile som vice ordförande i SnIT. 
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ArmIT
Ola Palholmen presenterar sig. 

Jacob Raile undrar utifall Ola vill göra något annorlunda med kommande DatEIT då 
det är IT:s tur att vara ordförande. Ola svarar att han inte har någon insyn i DatEIT. 

Victor Nilsson presenterar sig. 

Erik Axelsson presenterar sig.

Fredrik Axelsson frågar samtliga tre, ifall de tror att de kommer klara jobbet trots det 
låga antalet. Ola Palholmen svarar att de självklart kommer göra det. Erik Axelsson 
tillägger att arrangemanget utförs tillsammans med E och D, varför det inte bör vara 
några problem. 

Sektionen röstar in Ola Palholmen som ordförande i ArmIT09/10. 
Sektionen röstar in Victor Nilsson som kassör i ArmIT09/10.
Sektionen röstar in Erik Axelsson som vice ordförande i ArmIT09/10.

§15 Propositioner
Inga propositioner. 

§16 Motioner

Motion angående bildandet av ny intresseorganisation FrankIT
Marcus Sundberg läser upp motionen.

Erik Axelsson yrkar på streck i debatten. 

Sektionen röstar för streck i debatten. 

StyrITs utlåtande läses upp. 

Motionen avslås i sin helhet. 

Motion angående fotografier av examenstudenter
Marcus Sundberg läser upp motionen.

StyrITs utlåtande läses upp. 

David Sundelius undrar vad DigIT anser om denna motion. Erik Jutemar svarar att 
Digit inte ser några tekniska svårigheter med motionen, snarare praktiska vid själva 
fotograferandet. 

Motionen bifalles i sin helhet. 

§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§18Mötets avslutande
Marcus Sundberg förklarar mötet avslutat.  

_____________________ _____________________ _____________________ ___________________
Mötets ordförande Mötets sekreterare Mötets justerare Mötets justerare
Marcus Sundberg Christian Broniewicz         Erik Jutemar             Mattias Warnqvist
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Sektionsmötet för Informationsteknik 

2009-05-06 

Av Patric Westberg 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Ändring av frITids medlemsantal 

Bakgrund: 

Då intresset för frITid och föreningens aktiviteter har ökat markant under 

verksamhetsåret 08/09 och det fortfarande finns önskemål på nya och större 

projekt (t.ex. skidresa, fotboll och CM), finns ett behov av att införa 

ansvarsposter inom föreningen. Detta för att kunna öka antalet arrangemang, 

av en ökad varierande karaktär, och dess seriositet genom att avlasta 

ordförandens arbetsbörda samt motverka att kvaliteten på förberedelser inför 

arrangemangen försämras av kolliderande sådana. För att täcka samtliga 

områden med tillräcklig arbetskraft krävs att det potentiella medlemsantalet i 

föreningen utökas. 

Förslag: 

att med ovanstående som bakgrund ändra §4:6:1 i Reglementet om frITids 

sammansättning till:  

”frITid består av ordförande, kassör samt 1-6 övriga ledamöter.” 



Sektionsmötet för Informationsteknik
2009-05-06

Av Daniel Arvidsson

Grundande av Intresseföreningen FrankIT

Bakgrund:
Mot bakgrund av en oroväckande ökning i teknologernas oförmåga att
tolka nyhetsinnehåll på ett kritiskt sätt, samt teknologernas
ohälsosamt seriösa förhållningssätt till sin omgivning. Med detta i
åtanke anser vissa att en ny intresseförening skulle behövas för att
bättra på dessa punkter.
Förslag:
Att följande tillägg i reglementet sker:
§ 5:1:1 Teknologsektionen har följande intresseföreningar:

• Sorglöshetsföreningen, FrankIT



Motion, fotografier på avgångsstudenter
av: Joakim Bick

 teknologer börjar vid Chalmers har det varit kutym att foto tas I samband med inskrivningen. 
Bilder på IT-teknologer har sedan rekvirerats för att publiceras på sektionens webbplats, chalmers.it.
På senare tid har sektionens nollningskommitté tillsammans med datorinformationsgruppen tagit 
över verksamheten med nya foton, främst som ett steg mot bättre fotokvalité. Häromdagen deltog 
jag i en diskussion kring det finurliga med ett intern fotoregister och vilket nöje det skänker när man 
ser tillbaka på sin egen årskull efter ett antal år som teknolog. Den briljanta idén att då även låta 
sektionen fota teknologer vid deras uttåg (examen) från Chalmers yppades och mottogs med stor 
förnöjdhet.

Därmed yrkar jag följande:
* att styrIT, företrädesvis i samråd med flashIT, utreder hur ett
sådant register skulle kunna skapas och administreras.
* att detta förslag skrivs in i verksamhetsmålen för styrIT 09/10. 

http://chalmers.it/


Nomineringar till frITid09/10

Ordförande: Martin Schillström
Kassör: David Björkheim



Valberedningens nomineringar till styrIT09/10

Ordförande: Nichlas Sander

Vice Ordförande/Föreningsansvarig/Festansvarig: Markus Hansson

Kassör: Jacob Raihle

Sekreterare/Informationsansvarig: Patric Westberg

Socialt ansvarig: Fiona Rolander

Alumni- och patetansvarig/Mastermottagningsansvarig: Marcus Sundberg

Valberedningens nominering till snIT09/10

Ordförande snIT: Fredrik Ström
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