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§ 1 Mötets öppnande 

Marcus Sundberg (styrIT) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.  

§ 2 Val av mötets ordförande 

Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 

Patric Westberg (styrIT) väljs som sekreterare för mötet. 

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Gustav Landén (NollKIT) och David Sundelius (NollKIT) väljs som justerare tillika 

rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 

Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 

Sektionen fastställer mötets dagordning i sin helhet.  

§ 7 Adjungeringar 

Inga adjungeringar krävs på detta möte.  

§ 8 Meddelanden 

sexIT arrangerar gasque torsdagen den 10 september. 

P.R.I.T. arrangerar pubrunda, imorgon, torsdagen den 3 september. 
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§ 9 Omröstning rörande hedersmedlem på IT-sektionen 
Jonas Sandberg (IT01) har blivit nominerad till hedersmedlem på IT-sektionen. Marcus 

Sundberg förklarar vad det innebär att vara hedersmedlem på IT-sektionen och 

presenterar Jonas kort för sektionsmötet. En fråga kommer från Erik Axelsson (armIT) 

om ifall det är möjligt att rösta bort hedersmedlemskapet. Nichlas Sander (styrIT) svarar 

att det är möjligt genom ny omröstning på sektionsmöte. Josef Eklann (IT05) fyller i 

med några ytterligare motiverande ord om Jonas. Sektionen går till beslut och Jonas 

Sandberg väljs in som sektionens första hedersmedlem. 

§ 10 Övriga frågor 

Markus Hansson (styrIT) undrar när nästa möte är. Marcus  Sundberg svarar att det är i 

läsvecka fem och frågar sedan styrITs ordförande Nichlas Sander vad som kommer att 

hända på detta möte. Nichlas svarar att det kommer väljas in en ny valberedning och 

Ola Petersson (sexIT) tillägger att en motion kommer att inkomma angående bildandet 

av intresseföreningen rimlIT. 

§ 11 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat. 


