Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 2010-02-17

§1

Mötets öppnande
Nichlas Sander (styrIT) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av mötets ordförande
Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Patric Westberg (styrIT) väljs som sekreterare för mötet.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Rasmus Egerö (IT09) och Björn Lexell (IT08) 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
Erik Salvén (vUO) från Kårledningen adjungeras in av sektionsmötet.

§8

Meddelanden
Axel Ljungkvist (P.R.I.T.) meddelar att det finns en massa kläder kvar efter städning av
grupprummet och att man kan komma till P.R.I.T. om man vill leta efter något.
Erik Salvén (KL) informerar om FuM för två veckor sedan då Omstart EDIT
diskuterades och där man beslutade en gemensam åsikt i frågan från Chalmers
Studentkårs sida. Han förklarar i stora drag några av detaljerna kring dessa
förhållningssätt och fortsätter med några förändringar och ombyggnationer som just nu
pågår på kåren. R.F. Bergs Byssja kommer att flyttas in i John L’s pub som kommer att
byggas ut, mot KS-korridoren. Det pågår även en del förändringar på södra campus
Johanneberg, där arkitektur huserar. Erik fortsätter med att påminna om att det är dags
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att kandidera till FuM (val sker i slutet av april eller början av maj), Kårledningen och
företagsgruppen kring kårens restauranger etc. för perioden 2010/2011 (sista
anmälningsdag 22 april). Erik Larkö (IT07) frågar om framfarten i Omstart EDIT och
Erik Salvén förklarar att man inväntar remissvar just nu och hänvisar till Jacob Raihle,
Fredrik Ström (båda snIT) eller honom själv för mer information eller frågor. Josef
Eklann, tidigare FuM-medlem, tillägger några goda ord om sin erfarenhet av detta och
uppmuntrar sektionsmötets närvarande att ansöka.

§9

Verksamhetsrapporter
a) styrIT 09/10
Nichlas Sander (ordförande) berättar att styrIT har jobbat med integrationen av den nye
programansvarige genom att bland annat anordna ett bullkalas där programledningen får
träffa föreningarna på IT-sektionen. Man har köpt en förbandstavla som kommer att
fästas på väggen i köket inom kort och man har jobbat med att skaffa en inspektor till
sektionen. styrITs medlemmar har, som vanligt, även representerat sektionen på diverse
utskott av kåren och man har fått en brandskylt uppsatt på föreningsrumsdörren. Just nu
förbereder man även styrITs första ohmsits. Josef Eklann undrar om arbetet med
sektionsfana och frackband och Fiona Rolander (styrIT) meddelar att sektionsfanan är
lagd på is i väntan på besked i Omstart EDIT men att frackbanden är nästintill
beställningsklara nu.
b) snIT 09/10
Fredrik Ström (ordförande) berättar att man nu jobbar på ett svar till Omstart EDITremissen och att man fortsätter arbetet med att övervaka och utvärdera kurserna på
sektionen.
c) NollKIT 10
Daniel Ström (ordförande) meddelar att NollKIT har arrangerat en liten aspning för att
fylla sina vakanta platser, vilket man lyckats med. Man har varit på bullkalas med
programledningen och de andra föreningarna, införskaffat samt färgat overaller och
varit på en överlämning (Überlamnung). I den närmsta framtiden kommer de att gå på
NollK-kalas, en NollK-utbildning och man håller just nu på att förbereda inför
kommande arrangemang. Erik Larkö undrar om Phaddertacksits och Daniel svarar att
datumet till detta sätts på fredag (19/2).
d) sexIT 10
Rasmus Egerö (ordförande) presenterar att sexIT har varit på överlämning (Påsättning),
firat olbs födelsedag, arrangerat sin första sittning, med pensionärstema, och en
efterföljande gasque. Man har haft ett arrangemang tillsammans med HäVSex (GU) för
deras nollan och man har inventerat sin skrubb, där man numera förvarar glass.
Slutligen har man även haft en barutbildning där man övat sig på att blanda drinkar för
att kunna göra detta bättre på kommande arrangemang.
e) P.R.I.T. 10
Axel Ljungkvist (ordförande) berättar att hans förening har arrangerat sin första
pubrunda och spontanrave på sin överlämning (Övergivning). P.R.I.T. har inventerat
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och städat skrubben, likt de andra overallsföreningarna och man puffade på FestUs
CHARM-kalas. Nyligen har man börjat planera reunITe, varit med om att arrangera
samma arrangemang som sexIT, tillsammans med HäVSex, samt lagat mat till aktuellt
sektionsmöte.
f) frITid 09/10
David Björkheim berättar att man haft en skidresa till Åre, med inte mindre än sex
deltagare, har förnyat kontraktet med motionshallen samt anmält ett lag till CM i
spökboll som är på lunchen imorgon (torsdag 18/2).
g) armIT 09/10
Ola Palholmen (ordförande) säger att man har hållt i en aspning.
h) digIT 09/10
David Björkheim informerar sektionsmötet om att digIT har städat sina två skrubbar,
påbörjat en datorstyrd konstruktion av stereon samt byggt en ny bardator som inte
visade sig hållbar. Man har även uppdaterat chalmers.it med bland annat en funktion för
nicknames och håller på att ta fram en ny lösning för bardatorn (som förhoppningsvis
fungerar).

§ 10

Personval
i) armIT 10/11
armIT har presenterat ett förslag till Valberedningen som, i form av Birger Rydback
meddelar sina nomineringar: Daniel Berndtsson (IT07) som ordförande, Vincent
Andersson (IT08) som kassör samt Erik Larkö (IT07), Martin Hesslund (IT08) och Ola
Palholmen (IT06) som ledamöter. Sofia Larsson (IT08) visar även sitt intresse för en
ledamotspost.
Sektionsmötet beslutar att välja in ordförande och kassör för sig och övriga i en klump.
Sektionen väljer Daniel Berndtsson som ordförande i armIT 10/11.
Sektionen väljer Vincent Andersson som kassör i armIT 10/11.
Sektionen väljer resterande fyra intressenter som ledamöter i armIT 10/11.

§ 11

Fastställande av sektionsavgift
Sektionen beslutar att fastställa sektionsavgiften, som tillfaller styrIT med ändamål att
bedriva sektionens verksamhet, till 50 kr, vilket är oförändrat sedan föregående år.

§ 12

Propositioner
m) Proposition 1 - Sektionsinspektor
I motion från föregående ordinarie sektionsmöte ålades styrIT att undersöka
möjligheterna att instifta en inspektor för sektionen och ta fram en lämplig kandidat till
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detta. Propositionen föreslår tillägg i stadga som möjliggör en sådan tillsättning och som
vanligt måste stadgaändringar godkännas på två på varandra efterföljande ordinarie
sektionsmöten.
Propositionen bifalles i sin helhet.

§ 13

Motioner
n) Motion 1 - Sektionslokalens diskmaskin
Motionen föreslår att diskmaskinen i Hubben ska repareras eller ersättas för att förbättra
renligheten och underlätta arbetet för IT-sektionens medlemmar och föreningar. styrIT
yrkar på bifall då man anser det vara en majoritet av sektionens medlemmars åsikt att
göra det som motionen föreslår. Ett förtydligande görs från motionären att motionen
syftar att ansvaret läggs på styrIT att se till att genomföra motionens förslag, men att
man kan delegera ansvaret till lämplig förening om så anses nödvändigt. P.R.I.T. genom
Axel Ljungkvist meddelar att man inte har någon ståndpunkt i frågan utan säger att man
köper sektionens åsikt oavsett vilken den visar sig vara. Rasmus Egerö (sexIT) säger att
sexITs åsikt är att det skulle underlätta avsevärt för dem om man hade en diskmaskin.
Streck i debatten beslutas på förslag av Nichlas Sander och Erik Larkö sätts som enda
person på talarlistan. Han föreslår att man lägger till en tidsbegränsning för provocera
aktion i en nära framtid men väljer att inte lämna in ett ändringsyrkande.
Motionen bifalles i sin helhet.
o) Motion 2 - Åtalsimmunitet för IT-sektionens ordförande
Motionen föreslår ett åläggande av styrIT att organisera en namninsamling och
vidarebefordra denna till lämplig myndighet för att försöka instifta åtalsimmunitet för
IT-sektionens ordförande. styrIT tycker att ett sådant åtagande hade inneburit mycket
onödigt arbete då det är föga troligt att det resulterar i något konkret och att det tar tid
och energi från styrITs egentliga verksamhet.
Motionen avslås i sin helhet.

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor på detta möte.

§ 15

Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.
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Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-02-17
Av William Löf

Motion om sektionslokalens diskmaskin
Bakgrund:
Diskmaskinen i Hubben 2.0 har sedan länge varit trasig. Många har klagat men inget
har hänt. Under sektionsmötet innan jul fördes en diskussion om detta där man inte kom
fram till något, trots att diskussionen bara svävade mellan ”det spelar ingen roll” och
”vi vill ha en fungerande diskmaskin”. Det fanns alltså inga direkta motargument.
Enligt min och många andras åsikt finns det egentligen ingen anledning till att inte laga
eller köpa ny diskmaskin, faktum är att en diskmaskin skulle spara värdefull tid för alla
IT-teknologer. Samtidigt skulle den underlätta för våra föreningar som emellanåt har
stora arrangemang i lokalen. Även renligheten skulle öka avsevärt.
Förslag:
att
Sektionen beslutar att ny diskmaskin ska införskaffas till sektionslokalen för
sektionens pengar, alternativt att den nuvarande ska lagas.

Sektionsmötet för Informationsteknik
2009-12-01
Av Fredrik Axelsson

Åtalsimmunitet för IT-sektionens ordförande
Bakgrund:
Sektionsarbetet utvecklas ständigt och att underhålla IT-sektions välmående
blir allt svårare. Sektionsordföranden, som ytterst ansvarig, blir tvingad till
svårare och svårare och ibland tvivelaktiga beslut för IT-sektionens
överlevnad och fortsatta utveckling. Då även flera grupper har tillsats för att
undersöka IT-sektionens framtid och ingen riktigt vet hur detta kommer
sluta känner motionären att något behöver göras.
Motionären tycker därför att sektionsordföranden skall
åtalsimmunitet för att med alla medel hålla IT-sektionen vid liv.

åtnjuta

Förslag:
Motionären föreslår...
...att StyrIT organiserar en namninsamling om att införa åtalsimmunitet för
IT-sektionens ordförande.
…att StyrIT ansvar för att denna namninsamling lämnas över till en part
som kan föra denna begäran vidare i rättssystemet.

Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-02-17
Av styrIT

Sektionsinspektor
Bakgrund:
Vid förra ordinarie sektionsmöte beslutades att styrIT skulle undersöka
möjligheterna till att instifta en inspektor på sektionen. Detta har genomförts
och styrIT har kommit fram till att följande ändringar behöver göras i
stadgan för att tillåta en inspektor på sektionen.
Förslag:
Mot bakgrund av detta yrkar styrIT på:
att: Punkten ”Sektionens inspektor” läggs till under §3:1:1 (Sektionens verksamhet)
att: Punkten ”Sektionens inspektor” läggs till under §4:3:2 (Rätt att begära sektionsmöte)
att: §4:5:5 läggs till under sektionsmötets åligganden enligt:
§4:5:5 Sektionens inspektor
Det åligger sektionsmötet att ta ställning till styrelsens nomineringar till sektionens
inspektor då sådana finns.
att: Punkten ”Sektionens inspektor” läggs till under §4:9:1 (Närvaro- och yttranderätt på
sektionsmöten)
att: En ny paragraf §16 läggs till enligt:
§16 Inspektor
§16:1 Inval
Sektionens inspektor nomineras av sektionsstyrelsen och väljs av sektionsmötet för
en tid på två kalenderår.
§16:3 Förutsättningar
Sektionens inspektor får inte vara medlem i sektionen.
16:4 Uppgifter
Sektionens inspektor skall vara sektionen behjälplig genom att vara en referenspunkt
som finns kvar även då sektionsstyrelsen byts ut och därigenom kunna bidra till att
efterföljande styrelser drar åt samma håll. Sektionens inspektor bör därför hållas
underrättad om sektionens verksamhet.
16:5 Rättigheter
Sektionens inspektor har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga
handlingar.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)

