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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 

Linus Färnstrand (IT07) och William Löf (IT07) 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 med tillägget §16 Julkalender.  

§ 7 Adjungeringar 

Erik Salvén (VUO), Kristin Norberg Ohlsson (VAO) från Kårledningen. Samuel 

Bengmark, IT-sektionens programledning, inbjuden av styrIT. Ludvig Gjälby, Z, som 

har för avsikt att börja på IT nästkommande läsperiod. 

§ 8 Meddelanden 

Erik från Kårledningen presenterar sig själv och Kristin och förmedlar information från 

kåren. Han berättar för sektionsmötet om utredningen kallad Omstart EDIT och om att 

ett förslag är ute för remiss. Svar kommer i vår och en förändring träder i kraft tidigast 

hösten 2011. Erik rapporterar även från FuM där man pratat om bland annat 

incidenthantering. Nytt FuM är imorgon. 

 

Samuel Bengmark, programansvarig på IT-sektionen, berättar för sektionsmötet att 

denne kommer att lämna sitt ämbete efter innevarande läsperiod för att påbörja arbete 
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med att utbilda lärare på Chalmers. Samuel berättar bland annat att möjligheten att få bli 

programansvarig för IT är en av de mest lyckosamma ögonblicken i hans liv och att han 

tycker det är jätteroligt att få se utexaminerade IT-studenter på examensceremonierna. 

Han tackar för sin tid på IT och skänker uppmuntrande ord om sina kollegor, bland 

annat studievägledare Anette Järelöw. 

 

styrIT framför sektionens tacksamhet till Samuels arbete med att starta upp och utveckla 

IT-sektionen genom att överlämna ett inramad tack-text samt en blomma. 

 

Samuel avslutar med att avslöja att den nya programansvarige som tar över efter nyår är 

Wolfgang Ahrendt. 

 

Fredrik Ström (P.R.I.T.) meddelar att P.R.I.T. kommer att hålla i ett quiz efter 

sektionsmötet. 

 

Ann Michélsen (P.R.I.T.) meddelar att P.R.I.T. 10 ska välja en öhlchef idag som ska gå 

på SUS-utbildning imorgon. 

 

William Löf (sexIT) säger att ordföranden i sexIT 10 ska gå på samma utbildning. 

§ 9 Verksamhetsrapporter 

a) styrIT 09/10 

Nichlas Sander (ordförande) berättar att styrIT sedan föregående möte jobbat med att ta 

fram föreningsavtal, fixa en sektionsmötesplansch (som sitter uppe i Hubben), ta fram 

och sätta upp regler för vistande i Hubben samt presenterat förslag på den nya 

programansvarige. Dessutom har man betalat Hubbens nya soffor, köpt in en 

”skåpkabinettmonter” (som ska plockas hit ifrån Stockholm), haft en teambuilding, tagit 

fram intyg för sektionsaktiva på IT samt fortsatt jobba på att ta fram en sektionsfana. 

Nichlas fortsätter med att berätta att man i den närmsta framtiden kommer att jobba 

vidare med fanan och frackband, ta fram en generell incidenthanteringsplan, revidera 

IT-sektionens policyer, arrangera styrITs första ohmsits samt se till att ovan nämnda 

”skåpkabinettmonter” anländer till Göteborg och Hubben. 

 

b) snIT 09/10 

Fredrik Ström (ordförande) berättar att snIT har medverkat i en PR-kampanj för 

studieövervakning, gått på UU-möten, följt EDIT-utredningen och kommer skriva ett 

remissvar till denna. 

 

c) NollKIT 09 

Fredrik Axelsson (ordförande) vill börja med att tacka för ett underbart år och berättar 

att man sedan föregående möte arrangerat ett kalas för alla NollKommittéer, hållt i en 

aspning innehållande mösstillverkning, vinförfest, hemlig resa samt aspun och caspen 

med de andra föreningarna. Man har haft en tågvagnsförfest, rekommenderat NollKIT 

10 till valberedningen och gått på NollK-kalas. Fredrik tillägger att man inte har gått på 

ATN, att man ska arrangera ohmsits på lördag samt en snyft- och kontinuitetskväll 
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senare i veckan. Man kommer även att ha en uppföljning av nollningen tillsammans 

med programledningen. 

 

d) sexIT 09 

Linus Färnstrand (ordförande) berättar att sexIT sedan förra mötet varit på GasqueK-

möten, arrangerat oktoberfest (med mycket hattar), haft en halloweensittning, firat fars 

dag, varit på E6s lussegasque, HäVSex jubileumssittning och CCCs tackkalas. Man har 

även hållt i en aspning med tshirt-tillverkning, förberedning och genomförande av 

Mexicogasque. Linus tillägger att man, innan verksamhetsåret är slut, kommer 

arrangera ohmsits på fredag, tacksits för puffar lite senare, samt hålla i en överlämning. 

Eventuellt genomför man en efter-tenta-gasque den 18/12 (bara eftersläpp). 

 

e) P.R.I.T. 09 

Sofia Larsson (ordförande) meddelar att man har arrangerat en aspning med 

manteltillverkning, pubrunda, aspu och casp. Man har även hållt i en fixa-Hubben-dag 

där man fixat nya bord, sytt upp gardiner, byggt ett städskåp, bytt ben och slipat alla 

ytor på gamla bord samt julpyntat Hubben. Man har även hunnit med att arrangera 

ohmsits och ett kalas för alla PR-föreningar, puffat på FestU och gått på andras PR-

kalas och slutligen även gjort mat till aktuellt sektionsmöte. 

 

f) frITid 09/10 

Fredrik Ström berättar att man har gått på idrottskalas samt fortsatt hålla i volleyboll och 

innebandy i kårhuset. Efter jul kommer man att börja med aspning relativt tidigt. 

 

g) armIT 09/10 

Ola Palholmen (ordförande) berättar att armIT har arrangerat DateIT, tillsammans med 

E och D, vilket han anser gick bra. Man kommer att generera ungefär 35 000 till 

sektionen från cirka 21 företag. 

 

h) digIT 08/09 

Jerry Lindahl (ordförande) meddelar att man i digIT har börjat uppgradera de gamla 

datorsystemen. Bardatorn har lagats, surfdatorerna är uppdaterade och man jobbar för 

närvarande på att uppdatera maillistorna till föreningarna på IT. 
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§ 10 Diskussion 

i) Diskmaskin 

Nichlas Sander (P.R.I.T.) förklarar situationen om att diskmaskinen är trasig och att 

diskussionen är till för att undersöka vare sig man ska lägga pengar på att 

reparera/ersätta diskmaskinen eller om man anser att diskningen fungerar bättre utan 

maskin. 

Fredrik Axelsson inleder med att säga att han anser att den ska lagas eftersom den ökade 

renligheten som uppstått efter maskinens haveri beror till stor del på att föreningarna 

diskat. 

Christian Broniewicz (IT06) säger att det är jobbigt med disk efter sittningar eller 

liknande arrangemang även om det sköts bra annars. 

Fredrik Ström tycker inte att det är någon skillnad eftersom diskmaskinen inte plockas 

ur ändå. 

Tobias Axell (IT09) meddelar att han har kollat upp alternativ till att köpa ny 

diskmaskin och att det finns begagnade från 700 kr och påpekar således att detta är ett 

fullgott alternativ. 

David Sundelius (IT07) tycker inte att det diskas bättre varken med eller utan 

diskmaskin utan att det i synnerhet är de föreningsaktiva som drabbas då diskmaskinen 

underlättar arrangemang för dem. 

Malin Mattsson (IT06) framställer ett scenario där hon kan tänka sig att, om det behövs, 

ställa in någon annans disk i en maskin men att hon aldrig skulle komma på tanken att 

diska den för hand. 

William Löf förklarar att den dåliga skötseln av urplockning inte är diskmaskinens fel. 

Ola Petersson (IT08) undrar om P.R.I.T. har en unison åsikt som förening. 

Sofia Larsson svarar att man diskuterat frågan men inte är eniga. Skillnaden tycker hon 

personligen är att det inte diskas efter kalas och att om det inte är diskat när man 

anländer så diskar man inte själv heller. 

Carl Branting (IT09) föreslår att man kontaktar robotföreningen som gjort en 

våffelrobot och ber dem fixa en robot som plockar ur disken ur diskmaskinen. 

Markus Berget (IT09) påpekar att det blir mer noggrant diskat i en diskmaskin än för 

hand. 

Markus Pettersson (IT09) undrar om policyer kring skötseln av maskinen funnits. 

Marcus Sundberg förklarar att maskinen plockades ur av de som hade städvecka. Detta, 

påpekar Sofia Larsson, fungerade från och till. 

Ann Michélsen frågar om det är styrIT som betalar lagning eller inköp om detta behövs. 

Nichlas Sander förklarar att det finns pengar, men att ett sådant köp inte ingår i 

budgeten. 

William Löf undrar vad det skulle kosta att laga diskmaskinen som finns. 

Daniel Virdehäll (IT08) tycker att 700 kr inte är så mycket pengar för att föreningarna 

ska ha möjligheten att slippa handdiska allt de använder vid arrangemang. 
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Sofia Larsson påpekar att diskussionen inte handlar om möjligheten att skaffa 

diskmaskin utan snarare om det är motiverat att göra det. 

Ola Petersson (sexIT) säger att man i sexIT valt bort att använda porslin på sittning för 

att det inte fanns en diskmaskin. 

Fredrik Axelsson (frITid) svarar med att man diskade allt för hand efter deras 

idrottssittning och att det inte tog överdrivet lång tid. 

Malin Mattsson undrar vad det finns för direkta motargument. 

Sofia Larsson tycker att hon diskade mer förr på grund av att maskinen ofta var full och 

att hon då var tvungen att diska efter andra som bara ställt sin disk på diskbänken. 

Nichlas Sander säger att mentaliteten hade varit bättre om vi inte haft diskmaskin från 

början. Undantaget större arrangemang. 

Diskussionen avslutas på förslag av Markus Hansson (styrIT). 

§ 11 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

j) armIT 08/09 

Godkänd av revisor till föregående sektionsmöte men bordlades då ordföranden för 

armIT 08/09, Mazyar Salh (IT05), inte fanns närvarande att svara på sektionens frågor. 

 

Mazyar presenterar bokföringen. Josef Eklann (IT05) frågar om vad DateIT-posten i 

budgeten på 71 000 innefattar och Mazyar förklarar att det är all vinst till IT från DateIT 

totalt. Då ekonomin låg hos E-sektionens arbetsmarknadsgrupp (ArmE) fick man bara 

en transaktion från dem. Magnus Jonsson (IT05) frågar om posten tackmiddag och vad 

syftet med den var och Mazyar förklarar att han ansåg att gruppen förtjänade en 

belöning för sitt hårda arbete. 

 

armIT 08/09 ansvarsbefrias av sektionsmötet. 

 

k) frITid 08/09 

Nichlas Sander yrkar på att flytta denna punkt då sittande revisor ännu inte är 

närvarande. Punkten flyttas till efter §12. 

§ 12 Personval 

l) NollKIT 10 

Nominerade: Daniel Ström (IT09) som ordförande, Viktor Ansund (IT09) som kassör, 

Julia Adamsson (IT08), Markus Pettersson, Oscar Söderlund (IT09), Tomas Urdell 

(IT09), Ludvig Gjälby som ledamöter. 

 

Med Ludvig Gjälbys situation som bakgrund börjar Josef Eklann med att säga att han 

inte hittat något i några dokument att man är tvungen att vara en medlem av sektionen 

för att bli invald i en sektionsförening. Nichlas Sander förklarar att det absolut inte 

kommer att väljas in någon som inte är medlem av sektionen och Markus Hansson visar 

på §2.1.2 i reglementet där det står att man måste vara medlem. 
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Daniel Ström, ensam intressent på ordförandeposten, presenterar sig för sektionsmötet. 

Efter ett antal frågor från sektionen presenterar David Sundelius (ordförande 

Valberedningen) valberedningens utlåtande. Daniel väljs in som ordförande i NollKIT 

10. 

  

Viktor Ansund, nominerad till kassörsposten, meddelar att denne, av personliga skäl 

avsäger sig sin nominering. Ingen annan meddelar intresse för kassörsposten. 

 

Mötet tar en paus på 15 minuter. 

 

När mötet upptas finns fortfarande ingen intresserad att söka positionen som kassör i 

NollKIT 10. Mötet går vidare till inval av ledamotsposter. 

 

De övriga nominerade presenterar sig för sektionsmötet och får svara på frågor från 

sektionsmötet. 

 

Då Ludvig Gjälby ännu inte är en medlem av IT-sektionen kommer dennes nominering 

erättas med Vakant vid en eventuell röstning för att denne i så fall ska kunna väljas in 

på nästkommande sektionsmöte. Denne förklarar även att han funderat på kassörsposten 

och fortfarande är intresserad av den men inte är säker på om den passar honom. 

Nichlas Sander förklarar att eftersom Ludvig inte kan väljas in på detta möte i vilket fall 

som helst, spelar det ingen roll vad denne kan komma att väljas in som förrän 

nästkommande möte. 

 

Samtliga intressenter förklarar, efter fråga från Erik Larkö (IT07), att de har stöd för den 

nyinvalde ordföranden. 

 

Övriga fyra väljs in som ledamöter i NollKIT 10. Kassörsposten och en ledamotspost 

ställs till vidare som Vakant. 

 

NollKIT 08s representanter välkomnar NollKIT 10 in i gemenskapen med ett häfv. 

 

 

m) sexIT 10 

Nominerade: Rasmus Egerö (IT09) som ordförande, Julius Printz (IT09) som kassör, 

Fiona Rolander (IT08), Björn Lexell (IT08), Daniel Lissner (IT09), Jessica Andersson 

(IT08), Adam Scott (IT09) som ledamöter. 

 

Rasmus Egerö, ensam intressent på ordförandeposten, presenterar sig för sektionsmötet. 

Efter ett antal frågor från sektionen väljs Rasmus in som ordförande i sexIT 10. 

 

Julius Printz, ensam intressent på kassörsposten, presenterar sig för sektionsmötet och 

svarar på ett antal frågor från sektionen. Julius väljs in som kassör i sexIT 10. 

 

Tillsammans med de ledamotsnominerade ställer sig även Daniel Virdehäll och Joanna 

Svantesson (IT09) som intressenter på en ledamotspost. Björn Lexell väljer att avsäga 

sig sin nominering av personliga skäl. Övriga sex presenterar sig för sektionsmötet. 
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Ola Petersson konstaterar att nomineringarna av poster inte är slutgiltiga utan bestäms 

inom gruppen då samtliga blir invalda som ledamöter. 

 

Mötet tar en paus på 15 minuter. 

 

Valberedningen presenterar förslag på fem ledamöter i sexIT 10. Joanna Svantesson 

väljer att dra tillbaka sitt intresse då Valberedningen framfört att ett antal aspande har 

meddelat samarbetssvårigheter med henne och att hon då inte är intresserad längre. 

 

Votering om antalet ledamöter sker genom enkel handuppräckning. Antalet ledamöter 

bestäms till fem. 

 

Sektionsmötet beslutar att invalet ska ske med sluten votering för att ge möjligheten att 

lämna platser som vakanta. 

 

Fiona Rolander, Daniel Lissner, Jessica Andersson, Adam Scott och Daniel Virdehäll 

väljs in som ledamöter i sexIT 10. 

 

 

n) P.R.I.T. 10 

Nominerade: Axel Ljungkvist (IT09) som ordförande, Gustaf Hallberg (IT07) som 

kassör, David Obrant (IT08), Philip Steingruber (IT09), Tobias Axell (IT09), Kajsa 

Lindberg (IT09) som ledamöter. 

 

Axel Ljungkvist, ensam intressent på ordförandeposten, presenterar sig för 

sektionsmötet. Axel får svara på ett antal frågor från sektionen och David Sundelius 

presenterar valberedningens utlåtande. Axel väljs in som ordförande i P.R.I.T. 10. 

 

Gustaf Hallberg, ensam intressent på kassörsposten, presenterar sig för sektionsmötet. 

Efter ett antal frågor väljs Gustaf in som kassör i P.R.I.T. 10. 

 

Tillsammans med de ledamotsnominerade ställer sig även Joanna Svantesson som 

intressent på en ledamotspost. Kajsa meddelar att hon avsäger sig sin nominering av 

privata skäl. Övriga presenterar sig för sektionsmötet. 

 

Samtliga fyra väljs in som ledamöter i P.R.I.T. 10. 

 

 

o) Revisor 

Då en vakant plats som revisor, för läsåret 09/10, finns utannonseras denna för 

sektionsmötet. 

 

Josef Eklann anmäler sig som intresserad och presenterar sig själv för sektionsmötet och 

får svara på ett antal frågor. Josef väljs in som revisor för läsåret 09/10. 
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§ 13 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser, frITid 08/09 

Magnus Jonsson presenterar verksamhetsberättelse och bokföring för frITid 08/09. 

 

Jonatan Daugaard (Revisor) yrkar på ansvarsbefrielse och frITid 08/09 ansvarsbefrias 

av sektionen. 

§ 14 Propositioner. 

p) Verksamhetsrapport och bokföring 

Nichlas Sander presenterar propositionen för sektionsmötet. Sektionsmötet finner inga 

direkta motargument och propositionen bifalles i sin helhet. 

 

q) Ändring av inval av armIT 

Nichlas Sander presenterar propositionen för sektionsmötet. Ola Palholmen förklarar att 

propositionens förslag innebär att verksamhetsåret för armIT kvarstår men att den ger 

möjligheten för sittande armIT att göra det nyinvalda armIT införstådd i verksamheten i 

god tid vilket Erik Axelsson (armIT) förklarar är viktigt för att man ska ha tillräckligt 

med kunskap att snabbt förbereda DateIT. Propositionen bifalles i sin helhet. 

§ 15 Motioner 

r) Instiftande av inspektor 

Christian Broniewicz väljer att lyfta motionen i motionären Erik Hammarbergs (IT04) 

frånvaro. 

 

styrIT säger sig i sitt utlåtande att man är högst kapabla att tillgodose vad motionen 

yrkar på och föreslår att motionen bifalles i sin helhet. 

 

Sektionen bifaller motionen i sin helhet. 

 

s) Åtalsimmunitet för IT-sektionens ordförande 

Fredrik Axelsson väljer att inte lyfta motionen. 

 

Alexander Widar (IT07) lyfter motionen. 

 

Ola Petersson yrkar på bordläggning då motionen inkommit sent. 

Motionen bordläggs. 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor på detta möte. 
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§ 17 Julkalender 

Sektionsmötet stämmer in i Triads jullåt Tänd ett ljus. 

 

Adam Scott presenterar det första avsnittet i ITs julkalender anno 2009. 

§ 18 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat. 

 



Sektionsmötet för Informationsteknik 

2009-11-24 

Av Erik Hammarberg 

 

Motion om instiftande av inspektor på IT-sektionen 

Bakgrund: 

Kåren och flera sektioner, har i dagsläget en inspektor. Denna person är i 

huvudsak ansvarig för att hjälpa styrelsen med långsiktigheten i sitt arbete, 

tolkning utav styrdokument samt att vara sektionen/kåren behjälplig i 

kontakten med organ inom högskolan om dessa blir problematiska av olika 

anledningar.  

Nu anser motionären att det är dags för IT-sektionen att möjligöra 

tillsättandet av en inspektor genom att göra erforderliga ändringar i stadga 

och reglementet. 

Förslag: 

att styrIT undersöker möjligheterna att tillsätta en inspektor. 

att styrIT undersöker vilka ändringar i stadga och reglemente 

som behövs för att kunna tillsätta en inspektor. 

att styrIT återkommer till sektionsmöte lp3 med resultat av ovan 

attsatser.  



Sektionsmötet för Informationsteknik 

2009-12-01 

Av styrIT genom Nichlas Sander 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Verksamhetsrapport samt uppdaterad bokföring 

Bakgrund: 

På Informationsteknik har man över åren haft en del problem med att 

komma åt uppdaterad bokföring över verksamhetsåret. Det har även funnits 

de verksamhetsår som har haft svårigheter att sammanställa bokföringen 

efter att de har ”gått av” sin förening. 

För att sektionen som helhet skall fungera både ur ett föreningsperspektiv 

samt ur ett juridiskt perspektiv så bör bokföring göras allt eftersom och Vi 

skulle gärna se att detta hålls. Om man skulle göra klart bokföring ett kvartal 

i taget så skulle detta innebära lite jobb hela tiden men betydligt mindre i 

slutet av verksamhetsåret då hela bokföringen skall vara färdig. 

Förslag: 

Att följande läggs till under § 4.2 

§ 4.2.2    Det åligger sektionsförenings ordförande och kassör 

att  Vid varje ordinarie sektionsmöte redovisa en aktuell 

bokföring samt en verksamhetsrapport. 



Sektionsmötet för Informationsteknik 

2009-12-01 

Av: styrIT 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Ändring av inval av armIT 

Bakgrund: 

Då felaktigheter av invalsperiod samt medlemsuppsättning av armIT finns i 

reglementet yrkar styrIT på följande ändringar och tillägg som diskuterats 

fram i samstämmighet med sittande armIT. 

Förslag: 

att § 4:7:2 ändras från 

Inval: armITs medlemmar skall varje år väljas på det andra ordinarie 

höstmötet. 

till 

Inval: armITs medlemmar skall varje år väljas på det första ordinarie 

vårmötet. 



 Valberedningens nomineringar 

 

 NollKIT 10 

Motivering:  En väl fungerande grupp med rätt attityd och stort engagemang för  

   nollningen. 

Ordförande:  Daniel Ström  Stort förtroende från aspar och NollKIT, målmedveten 

      med strålande attityd. 

Kassör:  Victor Ansund  Goda erfarenheter inom föreningsaktivitet,   

      strukturerad och drivande 

Phadderchef:  Julia Adamsson 

Nolluppdragschef: Markus Pettersson 

Modul-/Øhlchef: Oscar Söderlund 

PR-Chef:  Tomas Urdell 

Sponschef:  Ludvig Gjällby 

 sexIT 10 

Motivering:  En balanserad och mångsidig grupp med stor vilja att prestera. 

Sexmästare:  Rasmus Egerö  Stort stöd från aspar och visat stort engagemang och 

      glädje inför uppgiften. 

Kassör:  Julius Printz  Positiv, ansvarstagande och seriös 

Sexmästarinna: Fiona Rolander 

Øhlchef:   Björn Lexell 

PR-chef:  Daniel Lissner 

Gasquestylist:  Jessica Andersson 

Kulturchef:  Adam Scott 

 P.R.I.T. 10 

Motivering:  Strukturerade människor med goda förutsättningar att bedriva P.R.I.T:s  

   verksamhet med bravur. 

Chefchef:  Axel Ljungkvist Motiverad med en stark vilja att förbättra 

Kasschef:  Gustaf Hallberg Stort ansvarstagande och goda erfarenheter 

Ledamot:  David Obrant 

Ledamot:  Philip Steingruber 

Ledamot:  Tobias Axell 

Ledamot:  Kajsa Lindberg 


