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§ 1 Mötets öppnande 

Nichlas Sander (styrIT) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 17.45.  

§ 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 Gustaf Hallberg (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.  

§ 7 Adjungeringar 

Erik Salvén (vUO) från Kårledningen adjungeras in av sektionsmötet. 
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§ 8 Meddelanden 

Erik Salvén meddelar att detta är sista gången han finns närvarande då nästa Kårledning 

tar över i sommar. Han uppmanar mötets deltagare att rösta i FuM-valet, då man anser 

det vara viktigt med ett högt valdeltagande. Detta går att göra antingen i vallokaler eller 

på internet. Erik fortsätter med att nämna att Omstart EDIT-utredningens remissvar 

håller på att sammanställas samt att jämställdhetsseminariet som var tänkt att hållas 

imorgon, torsdag, tyvärr är inställt. Slutligen har Chalmers Studentbostäder utsetts till 

Sveriges bästa studentbostadsbolag och har således vunnit denna utmärkelse varje år 

sedan 2002. 

Fredrik Axelsson (frITid) meddelar att frITid kommer att spela fotboll efter NollKITs 

phadderträff på tisdag, då man även har uttagningar till CM. 

Martin Schillström (frITid) meddelar att det är innebandy-CM den 21 maj och att man 

senast den 12 maj ska skicka in anmälan till frITid om man vill vara med på detta. 

Daniel Ström (NollKIT) säger att man håller i en phadderinformation, för de som är 

intresserade att vara phaddrar, nästa onsdag kl.17.30. 

Tobias Axell (P.R.I.T.) meddelar att P.R.I.T. har röjt i köket och det finns en grotesk 

mängd matlådor till övers som antagligen kommer att slängas om ingen gör anspråk på 

dessa. 

§ 9 Verksamhetsrapporter 

a) styrIT 09/10 

Nichlas Sander (ordförande) berättar att styrIT haft en aspning där man arrangerade en 

våffeltorsdag tillsammans med asparna, en problemlösningskväll för desamma och 

avslutningsvis gick man ut och spelade biljard tillsammans. De har hållt ett möte med 

samtliga föreningar på IT för att komma fram till en lösning för hur städningen i 

föreningsrummet ska skötas. Man har arrangerat en ohmsits (den första i styrITs 

historia) som alla var väldigt nöjda med och man har även haft en workshop för att beta 

av de sista punkterna för årets styrIT. Slutligen har man även satt upp verksamhetsmål 

för nästkommande styrIT. 

 

b) snIT 09/10 

Fredrik Ström (ordförande) berättar att man fortsatt leta kursrepresentanter och haft 

kontakt med kåren genom UU-möten. Man har även fått en segrare i omröstningen till 

IT-sektionens pedagogiska pris. 

 

c) NollKIT 10 

Daniel Ström (ordförande) meddelar att NollKIT har varit på NollK-utbildning, SuS-

utbildning samt en föreläsning om alkoholism. Man har även hjälpt till att arrangera 

vsgofpaigpvsgofpabcg och förberett nollningen i stora drag, med nolluppdrag, 

nollmodul och ett färdigt nollschema. NollKIT har haft två möten med 

programledningen och kan konstatera att IT-sektionen får fler nollan i år (75st), vilket 

kräver extra många phaddrar, säger Daniel. 
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d) sexIT 10 

Rasmus Egerö (ordförande) presenterar att sexIT har bokat in en Star Wars-gasque den 

första lördagen under nollningen (då David Sundelius fyller 23, tillägger någon). Man 

har haft två mindre sittningar (med gasquer) med tema Kalle och chokladfabriken samt 

Alice i underlandet, som var bidrag i CM i fest under Cortegen. Resultatet där blev en 

hedersam tredjeplats. Man har likt NollKIT arrangerat vsgofpaigpvsgofpabcg och man 

har även haft en gruppdynamikkväll som man tyckte var både trevlig och givande. Man 

har slutligen köpt in förkläden att ha när man lagar mat till framtida sittningar. 

 

e) P.R.I.T. 10 

Axel Ljungkvist (ordförande) berättar att hans förening har lagat mat till innevarande 

sektionsmöte och arrangerat pubrunda i början av läsperioden, precis som vanligt. Man 

har varit på en konflikthanteringskurs och man målade som första sektion om 

sektionsmärket (med blandade resultat, mestadels goda). P.R.I.T. har haft 

spontankaraoke i Hubben och varit med på vsgofpaigpvsgofpabcg-arrangemanget. Man 

har inte löst diskmaskinsfrågan ännu men man har gjort diverse undersökningar och 

konstaterat att en ny (begagnad) måste införskaffas. Avslutningsvis har man städat 

köket i Hubben där man har satt upp någon form av riktlinjer för sortering av diskade 

bestick som går att beskåda på plats om så önskas. 

 

f) frITid 09/10 

Martin Schillström (ordförande) berättar att frITid har arrangerat ett IT-mästerskap i 

badminton, planerat för att arrangera CM (innebandy), något som IT inte har gjort på 

flera år, och man har arrangerat Hefty Cup med rekordstort antal deltagande lag (sju). 

 

g) armIT 09/10 

Ola Palholmen (ordförande) säger att man har varit på en DateIT-kickoff med 

arbetsmarknadsgrupperna på Elektro- och Datasektionerna och påbörjat planeringen 

med DateIT samt haft kontakt med studievägledaren Anette Järelöw om företag som vill 

bli mer inblandade i IT-sektionen. 

 

h) digIT 09/10 

Jerry Lindahl (ordförande) meddelar att digIT begärt äskning att köpa ny bardator. Man 

har jobbat med en Google App för att enklare kunna manövrera maillistorna men 

Google saknar de funktioner som krävs och har, i sitt API, även blockerat det som krävs 

för att man ska kunna få till en tredjepartslösning. 
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§ 10 Fastställande av preliminär budget 

styrIT 09/10 presenterar ett förslag på kommande läsårs budget där de största 

förändringarna från föregående år är att posten ”Tillbehör och underhåll” justerats efter 

armITs minskade inkomster. P.R.I.T. får även en högre startsumma som man ändå 

betalar tillbaka i slutet av året, eftersom man alltid inleder sitt år med att långa pengar 

till första pubrundan. 

Sektionen fastställer den preliminära budgeten för läsåret 10/11. 

§ 11 Verksamhetsberättelser och ansvarsbefrielse 

i) P.R.I.T. 09 

Sofia Larsson och Martin Hesslund, ordförande respektive kassör, presenterar sin 

förenings verksamhetsberättelse samt bokföring. Enligt bokföringen gjorde man 

minusresultat på ungefär 4800kr men detta beror enbart på problem med 

bokföringsprogrammet. 

Revisorerna intygar ovanstående med att P.R.I.T. 09 egentligen gjort plusresultat och 

yrkar efter granskning av räkenskaper på ansvarsbefrielse för P.R.I.T. 09 med 

ledamöter. 

Sektionsmötet väljer att ansvarsbefria P.R.I.T. 09. 

§ 12 Personval 

j) styrIT 10/11 

Nominerad till ordförande är Fiona Rolander (IT08) och står som ensam intressent till 

posten. Fiona presenterar sig själv och sina mål för ännu ett år i styrIT samt svarar på ett 

antal frågor kring visioner och förtroendet för de övriga nominerade. 

 

Sektionen väljer Fiona Rolander som ordförande i styrIT 10/11 och hon blir därmed IT-

sektionens första kvinnliga ordförande. 

 

Nominerad som vice ordförande är Daniel Ström (IT09), även han ensam intressent till 

sin post. Han presenterar sig själv som driven och känner att han kan agera bra stöd till 

Fiona som ordförande. Han svarar på ett antal frågor från sektionsmötet innan dess 

deltagare går till beslut. 

 

Sektionen beslutar att välja Daniel Ström som vice ordförande i styrIT 10/11. 

 

Till kassörsposten är Martin Hesslund (IT08) nominerad. Ingen annan är intresserad av 

posten och Martin väljer att peka på sin ansvarsbefrielse från P.R.I.T. 09 under 

innevarande möte och svarar sedan på ett antal frågor. 

 

Sektionen väljer Martin Hesslund som kassör i styrIT 10/11. 
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Som sekreterare har valberedningen nominerat Fredrik Ström (IT08) som likt 

föregående personer är ensam intressent. Fredrik presenterar sig och delger 

sektionsmötet vad han anser sig kunna bidra med till styrIT 10/11. 

 

Sektionen väljer Fredrik Ström som sekreterare i styrIT 10/11. 

 

Till ledamotsposterna finns endast en nominerad, Erik Axelsson (IT07), som är 

intresserad av posten alumni- och patetansvarig. Han presenterar sig själv och sina mål. 

Även Sofia Larsson (IT08) ställer sig som intresserad till en ledamotspost, nämligen den 

som socialt ansvarig, och presenterar sig själv. De båda får svara på ett antal frågor från 

sektionen. 

 

Sektionen beslutar att välja Erik Axelsson och Sofia Larsson som ledamöter i styrIT 

10/11. 

 

k) snIT 10/11 

Nominerad till ordförande i snIT är Viktor Mellgren (IT08). Som ensam intressent 

presenterar han sig själv och vad som motiverat honom att vilja bli 

studienämndsordförande. Efter ett antal frågor går sektionen till beslut. 

 

Sektionen beslutar att välja Viktor Mellgren som ordförande i snIT 10/11. 

 

Nichlas Sander ställer sig som intresserad av posten som vice ordförande i snIT 10/11. 

Han berättar anledningen till varför han vill sitta i snIT och sektionsmötet går sedan till 

beslut. 

 

Sektionen väljer Nichlas Sander som vice ordförande i snIT 10/11. 

 

l) frITid 10/11 

Sittande frITid har tagit fram en rekommendation på ny ordförande och kassör i form av 

Marcus Johansson (IT09) respektive Tomas Odin (IT09) samt ett förslag på ledamöter i 

form av Dan Johansson (IT08), Jonathan Ström (IT07), Oskar Löfgren (IT09), Andreas 

Hallberg (IT09) och Anders Larsson (IT09). 

 

Sektionen väljer Marcus Johansson som ordförande i frITid 10/11 i sin frånvaro. 

 

Tomas Odin presenterar sig och berättar att han trots brist på kassörsegenskaper anser 

sig klara av frITids något begränsade ekonomi. Tomas får svara på ett antal frågor. 

 

Sektionen väljer Tomas Odin som kassör i frITid 10/11. 

 

De nominerade till ledamotsposterna presenterar sig själva för sektionsmötet och svarar 

på en stor mängd frågor, som tyder på att sektionen är väldigt mån om frITids aktivitet. 

 

Sektionen väljer Dan Johansson, Jonathan Ström, Oskar Löfgren, Andreas Hallberg, 

Anders Larsson som ledamöter i frITid 10/11. 
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§ 13 Propositioner 

m) Proposition 1 - Sektionsinspektor 

I motion från sektionsmöte i LP3 ålades styrIT att undersöka möjligheterna att instifta 

en inspektor för sektionen och ta fram en lämplig kandidat till 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 är bifallen på föregående ordinarie sektionsmöte men behöver genomgå 

samma process ännu en gång då den rör en ändring av stadgan. 

 

Sektionen bifaller samtliga att-satser i propositionen i sin helhet. 

 

n) Proposition 2 - digITs inval 

Då reglementet föreslår att digIT själva tillgodoser föreningen med nya medlemmar, 

något som varit lämpligt tidigare då bristen på aspar varit tydlig, yrkar styrIT på att 

ändra detta så att de väljs in som övriga sektionsföreningar då bristen på aspar verkar ha 

upphört. 

 

Ändringsförslag inkommet från Erik Axelsson som yrkar på att tidpunkten då digIT 

väljs in ändras i propositionen från första ordinarie höstmötet till första ordinarie 

vårmötet. styrIT väljer att jämka sin proposition efter ändringsyrkandet. 

 

Sektionen bifaller propositionen med ändringsyrkandet i sin helhet. 

§ 14 Motioner 

o) Motion 1 - PIP 

Motion om att digIT ska åtgärda det pipande oljud som råder i Hubben som lyfts av 

motionären Philip Wallin (IT08). styrIT yrkar på avslag då varken digIT eller någon 

annan på sektionen är behörig att utföra något ingrepp på belysningsarmaturen som 

orsakar oljudet. Detta måste göras av elektriker på uppdrag av Akademiska hus. Det 

som går att göra är en felanmälan till Akademiska hus, vilket vem som helst kan göra, 

enkelt, via mail. Då det varit en del tveksamheter kring aktionerna som följer vid sådan 

felanmälan har Fiona Rolander, socialt ansvarig i styrIT, tagit upp frågan på SU-möte 

för att kåren ska hjälpa till med att få aktuell instans att förbättra sig. 

 

Sektionen väljer att avslå motionen i sin helhet. 

§ 15 Övriga frågor 

Nichlas Sander undrar om Facebook-evenemang rörande sektionsmöten är en bra idé 

för att påminna folk om att gå, varpå allmän åsikt är att så är fallet. 
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§ 16 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat 19.53. 
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2010-05-05 

Av Philip Wallin 

 

Pip Irritations Paus (PIP) 

Bakgrund: 

Under så länge jag kan minnas så har det funnits ett tjutande i Hubben, men 

nu på senare tid så har jag verkligen tröttnat på det. Det ibland så pass 

irriterande att man tappar koncentrationen eller humöret, och då jag vistas i 

Hubben väldigt mycket, liksom många andra, så ser jag detta som ett stort 

problem. Eftersom jag inte tror att någon skulle uppskatta att jag löser 

problemet själv (vilket skulle inkludera en stor slägga) så hoppas jag att IT-

sektionen kan hitta en bättre lösning. 

Förslag: 

att: digIT fixar oljudet.  
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Av styrIT 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Utlåtande 

Bakgrund: 

Ljudet uppstår av lysrörsarmaturen och är alltså inte en installation som vi 

som sektion har gjort. För att göra ett ingrepp i de nuvarande armaturerna 

måste vi använda oss av fackpersonal. Detta hanteras av akademiska hus och  

ligger inte på vårt bord. 

Förslag: 

att motionen avslås i sin helhet. 



Tekonologsektionen Informationsteknik Budget Budget

09/10 10/11

Intäkter
Föreningarna 1630 Intäkter sexIT 10 000 10 000

1640 Intäkter P.R.I.T. 10 000 20 000

1650 Intäkter armIT 67 000 35 000

Summa 87 000 65 000

Sektionen 3610 Sektionsavgifter 32 000 32 000

3980 Programledningsstöd 95 000 95 000

Summa 127 000 127 000

Summa intäkter 214 000 192 000

Kostnader
Föreningarna 7130 Kostnader sexIT -10 000 -10 000 

7140 Kostnader P.R.I.T. -10 000 -20 000 

7150 Kostnader armIT -5 000 -5 000 

7160 Kostnader NollKIT -60 000 -60 000 

7170 Kostnader frITid -7 000 -7 000 

7210 Kostnader digIT -1 000 -1 000 

5700 Transport -7 000 -7 000 

6570 Bankkostnader -750 -750 

Summa -100 750 -110 750 

Styrelsen 6110 Kontorsmateriel -1 000 -500 

7010 Möteskostnader -4 000 -4 000 

7020 Teambuilding -5 000 -4 000 

7060 Profilering 0 -3 500 

7070 Aspning & Överlämning -5 000 -4 000 

7090 Telefon inom styrIT -1 000 0

7090 Övriga kostnader -2 000 -3 000 

Summa -18 000 -19 000 

Sektionen 5050 Tillbehör & Underhåll -75 000 -45 000 

5460 Städmateriel -5 000 -5 000 

6010 Sektionsmöten -2 000 -4 000 

6060 Arrangemang -2 000 -2 000 

6070 Representation -1 000 0

6211 Telefon i Hubben -1 000 0

6310 Försäkring -1 200 -1 200 

6610 Pedagogiskt pris -5 000 -5 000 

Summa -92 200 -62 200 

Summa kostnader -210 950 -191 950 

Balans 3 050 50
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Av styrIT 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

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: 

Med följande som bakgrund 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 sektionen 

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. 

§16:2 Förutsättningar 

Sektionens inspektor får inte vara medlem i sektionen. 

§16:3 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. 

§16:4 Rättigheter 

Sektionens inspektor har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga 

handlingar. 
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Av: styrIT 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

Ändring av inval av digIT 

Bakgrund: 

digIT har enligt reglemente tidigare ålagts att själva tillse föreningens 

medlemmar och då detta ansetts nödvändigt nominera personer till 

kommande sektionsmöte. Då intresset för digIT sedan dess har stigit 

markant och föreningen inte längre har direkta problem med rekryteringen 

yrkar styrIT att digIT i fortsättningen ska väljas in, likt övriga 

sektionsföreningar, på ett bestämt ordinarie sektionsmöte, förslagsvis det 

första ordinarie höstmötet för att infalla på jämnt tidsavstånd från då sittande 

digIT valdes in. 

Förslag: 

att § 4:8:2 ändras från 

Inval: Det åligger digIT att själva tillse medlemsbehovet samt nominera 

lämpliga kandidater till kommande sektionsmöte. 

till 

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

vårmötet. 


