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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 

Markus Hansson (IT06) och Sofia Larsson (IT08) väljs som justerare tillika rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 

Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 

Sektionen fastställer mötets dagordning med ansvarsfrihet och verksamhetsberättelse för 

styrIT 08/09 struken. David Björkheim (IT08) har även ett meddelande som måste 

skjutas till senare av en något diffus anledning. Denna läggs till efter §15.  

§ 7 Adjungeringar 

Inga adjungeringar krävs på detta möte.  

§ 8 Meddelanden 

Nichlas Sander (styrIT) informerar om att styrIT har påbörjat arbetet med att få in fler 

accesspunkter på hörsalsvägen. 

 

Nichlas Sander gratulerar, å sektionens och styrITs vägnar, Jonas Sandberg (IT01), som 

föregående möte valdes in som hedersmedlem på IT-sektionen, och överlämnar en 

blomma till denne. 
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Martin Hesslund (IT08) meddelar att det finns ett födelsedagsbarn närvarande idag, 

närmare bestämt Björn Lexell (IT08), och överlåter en present till denne i form 

smurftablettaskar följt av att sektionsmötet stämmer in i ”Ja, må han leva”. 

 

Jacob Raihle (IT07) meddelar att Pub Public närmar sig och att drawIT snart har 

årsmöte där man kommer att välja in en ny styrelse. 

 

Erik Larkö (P.R.I.T.) meddelar att P.R.I.T. inte kommer att arrangera pub efter 

sektionsmötet den här gången. 

§ 9 Verksamhetsrapporter 

a) styrIT 09/10 

Nichlas Sander (ordförande) meddelar att styrIT har haft en kickoff, en workshop, 

skaffat tryckta skjortor, arrangerat en wåffeltisdag, samt deltagit under nollningen 

genom att servera lunch till nollan, haft en station på stadsrundvandringen och 

arrangerat ett extrainsatt sektionsmöte. styrIT har även varit på en 

sektionsstyrelseutbildning. 

 

b) snIT 09/10 

Fredrik Ström (ordförande) meddelar att snIT har haft möten med kåren samt en 

utbildning och att snIT just nu arbetar med EDIT-omstarten. 

 

c) NollKIT 09 

Fredrik Axelsson (ordförande) meddelar att NollKIT har mötat med programledningen 

och övriga NollK-ordförandena. Man har varit på kalas, packat moduler, varit på 

teambuilding på Styrsö, anordnat phadderutbildning, handlat på Axfood och IKEA och 

åkt över Angeredsbron. Man har även omsatt  ungefär 350 chokladbollar i månaden, 

byggt chillen, städat NollKIT-skrubben och spelat in filmer. Modulchefen och 

Phadderchefen har köpt varsin HTC Hero och Kassören har firat sin födelsedag. Marcus 

Sundberg frågar om de arrangerade någon nollning också och Fredrik svarar att så är 

fallet. 

 

d) sexIT 09 

Linus Färnstrand (ordförande) meddelar att sexIT har pegat (gjort bra ifrån sig på) 

tentor, arrangerat en Nile City-gasque som var väldigt populär, haft ”male bonding” på 

Brännö, haft en phaddergrupp som vann phadderkampen under nollningen och man har 

lagat en lunch till nollan. Man har även arrangerat en phaddersits med två andra grupper 

i Hubben, haft caps med nollrocksbandet samt en station på stadsrundvandringen. Man 

har arrangerat en smurfsittning med gasque och ett bastukalas samt en Olympiadsittning 

med gasque. Man har köpt våfflor av styrIT, städat föreningsrummet minst en gång och 

varit på sexmästerikalas med bra förrätt. Linus tillägger även att man planerar att 

arrangera svampplockning i slottsskogen, Mexicogasque, aspning, oktobersitz och ett 

sexmästerikalas. 

 

 

 



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 

Sektionsmöte 2009-09-30 

 

        

Mötets ordförande  Mötets sekreterare  Mötets justerare  Mötets justerare  

Marcus Sundberg  Patric Westberg  Markus Hansson  Sofia Larsson      

 

3 (6) 

e) P.R.I.T. 09 

Sofia Larsson (ordförande) meddelar att P.R.I.T. har slipat bord och bänkar i köket, tagit 

emot nollan på Götaplatsen, varit phaddrar, arrangerat pubrunda och en öhlprovning 

samt serverat på nollfinalen. Man har även målat märket, sparat pengar till en ny öhlkyl 

som nu är införskaffad och installerad, köpt nya bord och lagat mat till sektionsmötet. 

Soffor har även införskaffats men ansvaret för detta har varit delat. 

 

f) armIT 09/10 

Erik Axelsson (Ledamot) meddelar att armIT har ringt massa företag de senaste 

veckorna för att få tag på deltagare till DateIT den 12e november. Erik förklarar även att 

DateIT är en arbetsmarknadsdag på E, D och IT där man som student kan träffa och 

prata med representanter från olika företag. 

 

g) digIT 08/09 

Linus Färnstrand (IT07) meddelar att digIT har utfört sina dagliga åtgärder och haft 

aspning. 

 

h) frITid 09/10 

Fredrik Axelsson (Ledamot) meddelar att frITid har börjat med volleyboll i kårhuset på 

måndagar och har kvar innebandyn på fredagar. Man spelar fotboll på utvalda torsdagar 

och har vunnit CM i kubb. Man har arrangerat ett väldigt lyckat idrottskalas, visat 

Sverige-Malta i Hubben och skickat två lag till CM i beachvolley idag. Fredrik 

rapporterar även att det ena laget slutat som trea. Han säger att intresset för idrott på IT 

verkar ha ökat då folk tydligen spelar volleyboll på nätterna. 

§ 10 Fastställande av budget 

styrITs kassör Jacob Raihle presenterar förslaget på sektionens budget för 

verksamhetsåret 09/10. Sektionen fastställer budgeten som den ser ut, vilket 

överensstämmer med den som fastslogs som preliminär budget på föregående ordinarie 

sektionsmöte. 

§ 11 Verksamhetsmål 

i) styrIT 09/10 

Nichlas Sander presenterar verksamhetsmålen för styrIT 09/10: 

- Driva sektionens verksamhet framåt. 

- Öka intresset för sektionens verksamhet och sektionsmötena. 

- Ta fram en sektionsfana samt frackband. 

- Anpassa festverksamheten på IT-sektionen efter kårens policyer. 

- Följa utvecklingen av EDIT-utredningen. 

- Utvärdera grundutbildningen på IT-sektionen. 

- Stärka styrITs varumärke på och utanför IT-sektionen. 

Ola Petersson (IT08) frågar om EDIT-omstartens framsteg och Nichlas svarar att man 

ska ha ett färdig beslut i början av 2010. 
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§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

j) armIT 08/09 

Andreas Ropel (Revisor) meddelar att man inte hittat några fel i räkenskaperna för 

armIT 08/09. Det är även allmänt känt att armIT 08/09 gjorde stort plusresultat, men det 

finns tveksamheter hos sektionsmötets deltagare kring beslutsfattandet angående 

ansvarsbefrielsen då ingen av medlemmarna i armIT 08/09 finns närvarande på mötet. 

Patric Westberg yrkar på bordläggning med motiveringen att armIT 08/09 ska kunna 

försvara sina handlingar. Sektionen beslutar att bordlägga ansvarsbefrielsen av armIT 

08/09. 

§ 13 Personval 

k) Valberedningen 09/10 

Malin Mattsson (ordförande Valberedningen 08/09) informerar om vad Valberedningen 

är och vad det innebär att gå med Valberedningen. 

David Sundelius (IT07), Carl Engström (IT07), Birger Rydback (IT07), Gustav Landén 

(IT08) och Markus Hansson anmäler sig som intressenter. Dessa presenterar sig själva 

för sektionsmötet och berättar varför de är intresserade av att gå med i Valberedningen. 

Malin Mattsson frågar om de intresserade har tänkt på att styrIT 10/11 även ingår i 

verksamhetsåret och om de har funderat på att aspa det. Samtliga fem försäkrar om att 

ingen av dem har planer på att aspa någon sektionsföreningarna. David Sundelius 

anmäler sig som ensam intresserad till ordförandeposten och väljs in av sektionsmötet. 

Övriga fyra väljs in som ledamöter i Valberedningen 09/10. 

 

l) Revisorer 09/10 

Andreas Ropel förklarar vad det innebär att vara revisor på IT-sektionen.  

Jonathan Daugaard (IT08) anmäler sig som intressent och presenterar sig själv för 

sektionsmötet. Sektionsmötet väljer in Jonathan Daugaard som revisor för 

verksamhetsåret 09/10. Den återstående platsen som revisor lämnas vakant. 

 

m) digIT 09/10 

Nominerade av digIT 08/09 är Jerry Lindahl (IT08) som ordförande, Malin Mattsson 

som kassör, Erik Axelsson som webbansvarig, Erik Larkö som Hubbansvarig samt 

Linus Färnstrand, Markus Pettersson (IT09) och David Björkheim som övriga 

ledamöter. Jonatan Ström (IT08) ställer sig även upp som intressent och Daniel 

Wirdehäll (IT08) visar även intresse i sin frånvaro via ombud. Samtliga presenterar sig 

själv för sektionsmötet och delger sina visioner. Jacob Raihle meddelar att maxantalet 

för medlemmar i digIT är åtta och konstaterar att vi har nio intressenter.  

 

Mötet tar en paus. 

 

Ola Petersson undrar om kunskaperna hos de intresserade, som de tillfrågade sedan 

delger sektionsmötet. Jerry Lindahl är ensam intressent på ordförandeposten och väljs in 

till digIT 09/10. Malin Mattsson är ensam intressent på kassörsposten och väljs in som 

detta. Erik Axelsson och Jonatan Ström är båda intresserade av posten av webbansvarig, 

men Erik Axelsson föreslår att Jonatan Ström är bättre lämpad för posten. Jonatan 

Ström väljs in som webbansvarig. Erik Larkö är ensam intressent på posten som 
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Hubbansvarig och väljs in till digIT 09/10. David Sundelius yrkar på sluten votering 

kring val av ledamotsposter vilket sektionen stödjer. Sektionsmötet beslutar att 

presentera voteringsresultatet öppet. 

 

Efter räkning av rösterna väljer sektionen in Linus Färnstrand, Erik Axelsson, David 

Björkheim och Markus Pettersson som ledamöter i digIT 09/10 

§ 14 Propositioner. 

Inga propositioner på detta möte. 

§ 15 Motioner 

n) Motion 1 - Ansvarsuppgift 

styrIT presenterar sitt yrkande vilket är att avslå motionen i sin helhet då den strider mot 

Chalmers studentkårs samt Chalmers Tekniska Högskolas alkoholpolicyer. Ola 

Petersson yrkar på bordläggning vilket avgörs via handuppräckning. Sektionsmötet 

beslutar att inte bordlägga motionen. Nichlas Sander föreslår streck i debatten vilket 

godkänns. Ingen anmäler sitt intresse att tala utan sektionen beslutar att avslå motionen i 

sin helhet. 

 

o) Motion 2 - Bildandet av rimlIT som intresseförening 

styrIT presenterar sitt yrkande vilket är att avslå motionen i sin helhet då föreningens 

verksamhet inte riktigt fyller något syfte för gemene IT-teknolog samt att det ställs krav 

på medlemmarna i föreningen vilket inte går i samspråk med definitionen av en 

intresseförening. Motionen avslås i sin helhet. 

§ 16 David Björkheims meddelande 

David Björkheim stegar in i mötessalen iklädd full skidmundering, bestiger ett bord och 

meddelar vecka två, i januari, arrangerar frITid en skidresa till Åre. Intresseanmälan 

görs till Fredrik Ström innan onsdag i nästa vecka. Priset är cirka 3300kr vilket 

inkluderar tågresa, boende och liftkort. Resan är från söndag till torsdag, dvs fem dagar. 

Fiona Rolander (IT08) undrar om det är möjligt att bara köpa tågresan om så önskas och 

David svarar att det går jättebra. Kyla utlovas även av David. 

§ 17 Övriga frågor 

Erik Larkö undrar om det finns intresse att följa med till Dugges bryggeri på 

studiebesök vilket i så fall kostar 660kr. Erik uppmuntrar intresseanmälan, via mail till 

honom, då det krävs 15 personer för att få boka. 
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§ 18 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat. 
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Av Daggen 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Ansvarsuppgift 

Bakgrund: 

Finns många traditioner på Chalmers. Men dock så uppmärksammas inte 

alltid dessa tillräkligt. Ett enkelt sätt att belysa en tradition är genom att 

genomföra den på ett sektionsmöte. När traditionen handlar om individuell 

prestation så är det bäst om det är en person som är känd för de som är med 

på sektionsmötet. 

Förslag: 

Jag tycker att när det händer att NollkITs kassör fyller 23 år på ett 

sektionsmöte så ska han/hon vara en god förebild och visa upp en vacker 

tradition genom att dricka sin besk. Alternativt avsluta sin besk och snabbt 

redovisa att han har druckit resten av sin besk tidigare samma dag. 
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Av Nichlas Sander 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

styrITs yrkande angående Motion 1, Ansvarstagande. 

Bakgrund: 

Vi ser ej hur drickandet av en flaska besk skulle på något vis kunnas se som 

ett gott exempel, vi ser även inte hur detta skulle gynna sektionen på något 

vis. Denna motion strider även emot Chalmers alkoholpolicy. 

Förslag: 

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT 

 att motionen avslås i sin helhet. 
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Av Ola Petersson 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Bildandet av rimlIT som intresseförening, vi ber om ursäkt 
för vår försening 

Bakgrund: 

Som ni kanske inte alla förstår, har vi nu rimmat i snart ett år. Det finns ett 

intresse för vår kreativitet, men det tror vi säkert att ni alla vet. Vi har 

rimmat om försvunna nycklar, eller faern som nerför trapporna cyklar. Era 

mammor har vi dissat, samtidigt som vi patricw, Eng och olb hissat. Det är 

dags för oss att nu bli oficiella, men vi vill inte städa och gnälla. Det här är 

en förening endast för eliten, inte för dig som är gammal och sliten. Om du 

vill komma med bör du ha ett stort vokabulär, och kunna använda det var du 

än är. Kunna rimma från V-huset till hubben, både efter saft och nubben. Vi 

blir även musikaliska efter några bärs, då kan man få sjunga med i en och 

annan vers. Tror ni att även ni kan, leta efter tonerna av ”No MaKKan, nor 

Ann”. 

Förslag: 

Med detta som bakgrund föreslår vi det ni alla vill, 

att under §5:1:1 Rimföreningen rimlIT läggs till. 
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Av Patric Westberg 

 

styrITs medlemmar delar alla följande mening, till bildandet 
av rimlIT som intresseförening. 

Bakgrund: 

Då föreningens verksamhet är av hobbyinriktad karaktär, ser vi inte vad 

sektionens intresse i detta är. Även om verksamheten följer 

gemenskapsspåren, går föreningens principer emot policys från kåren. När 

det hos medlemmar talang och kunskap krävs, finns risk att föreningens 

verksamhet kvävs. styrIT ser dock gärna att rimmandet kvarstår, men som 

inofficiell förening alla bättre mår, både teknolog, sektion och Chalmers kår. 

Förslag: 

Att med ovanstående som bakgrund går tyvärr föreningen bet, för styrIT 

yrkar att motionen avslås i sin helhet. 


