
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte, 2010-09-28

§ 1 Mötets öppnande
Fiona Rolander (ordförande styrIT) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av mötetsordförande
Josef Eklann (IT05)  väljs som mötesordförande.

§ 3 Val av mötetssekreterare
Fredrik Ström (styrIT) väljs som mötetssekreterare.

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare
Viktor Mellgren(IT08) 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
Wolfgang Ahrendt (PA) adjungeras in av sektionen. 
Anna Sandberg (Kårledningen, Chalmers Studentkår) adjungeras in av sektionen.

§ 8 Meddelanden
Wolfgang Ahrendt(PA) informerar om EDIT-omstarten och omstrukturering av
masterprogrammen på Chalmers.
Chalmers har under en tid diskuterat en minskning av antalet masterprogram, dels på
grund av den nya avgiften som har införts för internationella studenter, vilket
kommer medföra en minskning av antalet studenter.

Följande program tillhör IT just nu :
SET
ID
ISD –  håller på att avvecklas, det kommer inte börja några nya studenter på 
detta program.

Omstart EDIT är ett förslag om en omstrukturering av D, E och IT-programmen. 
Högskoleprogrammen på D och E skall enligt förslaget slås samman med IT och 
bilda en ny högskoleutbildning. Det har kommit in mycket kritik till detta förslaget, 
vilket har gjort att hela projektet att strukturera om EDIT har lagts på is. David 
Sundelius(IT07) frågar Wolfgang Ahrendt vad han tycker om EDIT förslaget. 
Wolfgang svarar att han är positiv till förbättringar av utbildningen. Han anser att 
breda utbildningar är bra, då studenter får större valmöjligheter. Wolfgang Ahrendt 
säger att det kommer ta tid innan en förändring av denna omfattning kommer att slå 
igenom.
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Vincent Andersson (armIT) meddelar  att man kommer kunna registrera sin mail på 
deras hemsida för att få erbjudanden från företag om luncher, seminarier och 
liknande.

Fiona Rolander (styrIT) meddelar att Chalma Mater-redaktionen vill uppdatera IT:s 
historik, de vill börja med ett testår (året 2009). Fiona uppmanar sektionen att skicka 
in bidrag till styrIT för Chalma Mater, det kan vara olika höjdpunkter eller anekdoter 
som skedde 2009. 

Linus Färnstrand(IT07) meddelar att CCC ska ha aspning inom kort. Det ska hållas 
ett informationsmöte på fredag(10/1) någonstans bland väg- och vattensalarna. 12:00 
söndag börjar aspningen.

Ola Petersson(IT08) meddelar att filmen Inception ska visas på PU-bion.

Alexander Widar(IT07) meddelar att hookIT ska ha häfv, vilket kan bli det sista 
häfvet med Pripps Blå, då Carlsberg har slutat tillverkningen av 3,5% Pripps Blå på 
returflaska.

Markus Petterson(IT09) meddelar från städerskan, Hubben har för många 
återvinningsstationer och det är mycket tomburkar. 

Anna Sandberg (Kårledningen, Chalmers Studentkår) meddelar om Kårens Dag på 
torsdag 30/9, där bland annat årets teknolog kommer presenteras. JohnL's har byggts 
om under sommaren och heter nu mer J.A. Pripps och meddelar att den även är 
öppen på söndagar. David Sundelius frågar om det serveras våffelpotatis på J.A. 
Pripps. Anna svarar att det serveras.

§ 9 Verksamhetsrapporter
a) styrIT 10/11
Fiona Rolander (orförande styrIT) presenterar att styrIT10/11 har varit på 
överlämning. Frackbanden har kommit och styrIT planerar att arrangera en vårbal till 
firandet av IT:s 10års jubileum. En sektionsföreningsutbildning för nya förenings 
medlemmar planeras, där
man får generell information om hur man arbetar i en förening på IT sektionen.

b) snIT 10/11
Viktor Mellgren (ordförande snIT) har varit på överlämning. Har varit på UU-möte 
där det bland       annat har diskuterats EDIT-omstarten. Johan Larsson frågar hur 
Kårledningen ställer sig till                 EDIT.
Josef Eklann (mötesordförande) svarar att det finns att läsa om på kårens hemsida.

c) NollKIT 10
Daniel Ström (ordförande NollKIT) berättar att NollKIT 10 har varit på NollKalas. 
NollKIT 10 har arrangerat nollning på IT sektionen, de tackar för all hjälp de har fått 
från phaddrar och föreningar som har hjälpt till under nollningen.
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d) sexIT 10
Rasmus Egerö (ordförande sexIT 10) presenterar att sexIT 10 har varit på besök i 
Lund. sexIT 10 har arrangerat: Monty Phython-gasque, Sommarlovsgasque, 
Phaddermiddag, Phaddersittning, lunch,
Star Wars-gasque, IT- och Data-sittning, badat bastu, äventyr tillsammans med 
P.R.I.T.
och Undervattenssittning. De har även varit på sexmästerikalas och visat upp sig.

e) P.R.I.T. 10
Axel Ljunkvist (ordförande P.R.I.T.) berättar att P.R.I.T. 10 har arrangerat reunITe, 
renoverat Hubben 2.0, installerat en ny diskmaskin, mött nollan på Götaplatsen, 
Phaddermiddag och 
sittning, Armynight, äventyr med sexIT, öhlprovning, lärt nollan städa och lagat mat 
till sektionsmötet.

f) armIT 10/11
Erik Larkö (vice ordförande armIT) presenterar att de har kontaktat ca 200 företag 
till DatE-IT, som skall hållas den 11 november i Linsen. De har uppdaterat sin 
hemsida.

g) digIT 10/11
Jerry Lindahl (ordförande digIT) presenterar att CM i programmering är på gång. 
DigIT har köpt in och installerat en ny bardator, en printertjänst har programmerats 
och ligger ute på chalmers.it en alumntjänst är på gång till chalmers.it där de kan 
publicera jobberbjudanden, seminarier och liknande.

h) frITid 10/11
Jonathan Ström (frITid) presenterar att det arrangeras fredagsinnebandy och 
tisdagsvolleyboll. Det håller även på att planeras skidresa.

§ 10  Fastställande av budget
Martin Hesslund(styrIT) presenterar styrIT 10/11:s budget för kommande år, säger 
att det preliminärt kommer att läggas. 
Fredrik Axelsson(IT08) fråga om hur mycket pengar NollKIT får och Martin 
Hesslund (styrIT) svarar att det är PL som står för pengar till NollKIT. 
Martin Hesslund(styrIT) säger att de 30 000 kr som står under jubileumsbalen är en 
uppskattning på vad sektionen kommer behöva bidra med. Fiona Rolander(styrIT) 
tilllägger att det kommer att finnas plats för ca 300 personer på balen och att alla som 
går och har gått grundutbildningen på IT-programmet kommer bli inbjudna till balen.

Sektionen fastställer budgeten som den ser ut.

§ 11  Verksamhetsmål
i) styrIT 10/11
Fiona Rolander(styrIT) säger att styrIT kommer att jobba för att driva sektionen 
framåt och för  förbättring. Göra Hubben 2.0 mer studievänlig. Ta fram instruktioner 
för föreningar som kommer gå in på mer specifika saker än vad reglementet gör. 
Jobba för att få en sektionssponsor till sektionen. Planera och arrangera 10-års 

Mötetsordförande Mötetssekreterare Mötesjusterare Mötesjusterare 
Josef Eklann Fredrik Ström Viktor Mellgren Björn Lexell 



jubileumsbal för IT-studenter. Markus Pettersson(IT09) frågar om det går att öppna 
grupprummen som står tomma i Hubben 2.0 och om det finns möjlighet att hyra 
dem. Fiona Rolander(styrIT) svarar att det inte finns pengar till dem just nu. 

§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
Jonathan Daugaard (revisor) säger att det inte finns någon som kan bli 
ansvarsbefriad.

§ 13 Propositioner
j) Proposition 1 – Smurfen
StyrIT lyfter propositionen och ett ändringsyrkande. Ordningsfråga från Axel 
Ljungkvist(IT09) om huruvida det går att lyfta ett nytt ändringsyrkande. Josef Eklann 
(mötesordförande) svarar att det går men den behöver komma in på papper. 
Markus Pettersson(IT09) frågar hur smurfen har utsetts tidigare, Fredrik 
Axelson(IT08) säger att Hugo Ankarloo har representerat smufen under många 
tidigare år och efter honom så har 'sittande' smurf utsett en ny. Det senaste året har 
det blivit svårt att hitta en ny smurf och ingen har tagit det riktiga ansvaret. 

Axel Ljungkvist(IT09) gör ett ändringsyrkande. StyrIT jämkar sig med detta 
ändringsyrkande och sektionen antar ändringsyrkandet.

Sektionen bifaller propositionen.

k) Proposition 2 - Proposition för att ta bort punkt §7:2
styrIT lyfter propositionen. Viktor Mellgren(styrIT) presenterar propositionen.

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet.

l) Proposition 3 - Proposition för ändring av stadga §6:2

Viktor Mellgren(styrIT) presenterar propositionen
Debatt

Mattias Warnqvist(IT07) säger att det finnas ett syfte att ha fasta poster och 
ansvarsområden, undrar varför det inte är bra att dessa behålls i stadgarna. Fiona 
Rolander(styrIT) svarar att styrIT inte ser likadant ut från år till år, ansvarsområden 
byter poster och poster försvinner och kommer till. Fredrik Axelsson(IT08) frågar 
om reglementet kommer att ändras nästa sektionsmöte. Fiona Rolander(styrIT) 
svarar att styrIT ska komma med en proposition för detta. Mattias Warnqvist(IT07) 
frågar hur det kommer fungera med ansvarsområden och Nichlas Sander(IT06) 
svarar att det inte står specifika saker i stadgarna. Patric Westberg(IT06) tillägger att 
det kan bli svårt att fylla alla platser om det ska finnas många fasta poster som ofta 
kan slås samman eller inte behövs. Josef Eklann(mötesordförande) säger att det enda 
som kåren kräver av sektionen är att vi måste bedriva studieövervakning, det finns 
inga andra krav från kåren. Mattias Warnqvist(IT07) säger att det finns en tendens att 
stadgar flyttas till reglemente eller tas bort, han tycker det ska jobbas mer långsiktigt. 
David Sundelius(IT07) håller med Mattias Warnqvist(IT07) och säger att det borde 
skrivas in ansvarsområden i stadgarna och inget borde tas bort.
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Nichlas Sander(IT06) säger att stadgan enbart bör beskriva kärnstyret, såsom 
ordförande, kassör och sekreterare. Josef Eklann(mötesordförande) säger att 
Chalmers Studentkår har dokument med riktlinjer för hur detta kan struktureras. 
Jonathan Daugaard(IT08) frågar om studienämnden(snIT) kommer att ändras. Viktor 
Mellgren(styrIT) svarar ja. Mattias Warnqvist(IT07) frågar om sektionen ska ha kvar 
att man måste vara myndig för att sitta som ordf eller kassör i styrIT. Fiona 
Rolander(styrIT) svarar att styrIT har missat detta. Erik Axelsson(IT07) påpekar att 
det inte är meningen att paragrafen ska försvinna, den ska flyttas till reglementet. 
Oscar Söderlund(IT09) undrar vad syftet med propositionen är.
Viktor Mellgren(styrIT) säger att det ska vara skillnad på vad som står i reglemente 
och stadgar. 
StyrIT gör ett ändringsyrkande.

Sektionen antar ändringsyrkandet

Sektionen bifaller motionen.

m) Proposition 4 – Proposition för ändring av stadga § 5:2:1
Viktor Mellgren(styrIT) presenterar propositionen, paragrafen § 5:2:1 bör stå i 
reglemente. 
David Sundelius(IT07) frågar om allt under paragrafen skall tas bort. StyrIT svarar 
att den sista meningen ska vara kvar. 
David Sundelius(IT07) gör ett ändringsyrkande. StyrIT jämkar sig med förslaget och 
sektionen antar ändringsyrkandet.

Sektionen bifaller propositionen. 

§ 14 Motioner
n) Motion 1
Johan Larsson(IT07) lyfter motionen och presenterar motionen. 

William Löf(IT07) yrkar på ett ändringsyrkande och presenterar ändringsyrkandet.

Debatt

Mattias Warnqvist(IT07) frågar om det inte kommer finnas ström i Hubben förrän 
nästa sektionsmöte om motionen bifalles och menar då att sektionen kommer ta bort 
förslaget vid nästa sektionsmöte och får svaret att så är fallet. Ola Petersson(IT08) 
undrar om förgreningsdosor kommer förbjudas helt om motionen bifalles. Viktor 
Mellgren(styrIT) yrkar på streck i debatten.
Sekionen drar streck i debatten.

Sektionen yrkar på votering.
Sektionen avslår motionen i sin helhet.

Erik Larkö(IT07) yrkar på fika, Josef Eklann(mötes ordförande) påpekar att det 
kommer att bli en paus när rösterna i personvalet ska räknas. Yrkandet dras tillbaka.
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§ 15 Personval

o) Valberedningen 10/11
Oscar Söderlund frågar om det har varit aspning till valberedningen. Josef
Eklann(mötesordförande) svara att det finns ingen aspning till valberedningen.

David Sundelius presenterar vad valberedningen arbetar med.

Vincent Andersson(IT08) nominerar sig själv.
Erik Larkö(IT07) nominerar sig själv.
Mattias Warnqvist(IT007) nominerar sig själv.
Alexander Widar(IT07) nominerar sig själv.
Fredrik Axelsson nominerar Julia Adamson(IT08).
Fiona Rolander(IT08) nominerar sig själv.
Adam Scott(IT09) nominerar sig själv.
Tomas Urdell(IT09) nominerar sig själv.

Vincent Andersson, Alexander Widar, Julia Adamson, Fiona Rolander, Erik Larkö, 
Mattias
Warnqvist (intresserad av ordförandeposten), Adam Scott, Tomas Urdell presenterar 
sig och sina mål med verksamhetsåret.

Andreas Svanström (IT10) yrkar att vi röstar in antalet ledamöter innan vi röstar in 
ordförande.

Erik Axelsson(IT07) föreslår 4 ledamöter.
Fredrik Axelsson(IT08) föreslår 5 ledamöter.

Debatt
Alexander Widar(IT07) tycker att det ska vara 5 istället för 4, pga att det blir för få i  
valberedningen. Patric Westberg(IT06) anser att det inte ska vara för många i 
valberedningen då det kan bli svårt att komma fram till ett beslut och att det inte 
totalt ska 
vara ett jämt antal sittande.

Sektionen beslutar att det ska vara 4 ledamöter i valberedningen 10/11.

Sektionen är vid val
Sektionen väljer Mattias Warnqvist som ordförande i valberedningen 10/11.

Sektionen beslutar att välja in ledamötena med sluten votering.

Mötet tar en paus 20:35
Mötet återupptas 20:55

Sektionen väljer Julia Adamsson, Fiona Rolander, Erik Larkö och Alexander Widar
som ledamöten i valberedningen 10/11.
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p) Revisorer 10/11
Jonathan Daugaard och Josef Eklann presenterar sig själva och vad en revisor gör 
och hur de arbetar. 

Jonathan Daugaard och Josef Eklann nominerar sig själva.

Sektionen väljer Jonathan Daugaard och Josef Eklann som revisorer.

§ 16 Övriga frågor
Daniel Ström(styrIT) lyfter motion 2 – Ändringar av stadgar. Daniel Ström(styrIT) 
presenterar motionen.

Sektionen beslutar att behandla motionen.

Sektionen bifaller motionen i sin helhet.

§ 17 Mötets avslutande
Josef Eklann(mötesordförande) förklarar mötet avslutat 21:12.
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Budget 10/11

Föreningar

Sektionen

3650 Intäkter armIT 30 000

Summa 30 000

3610 Sektionsavgifter 32 000
3640 Biljetter jubileumsbal 150 000
3980 Programledningsstöd 95 000

Summa 277 000

Summa intäkter 307 000

Intäkter

Kostnader
Föreningar 7160 kostander NollKIT −60 000

7170 Kostnader frITid −7 000
7210 Kostnader digIT −1 000
5700 Transport −7 000
6570 Bankkostander −750

Summa −75 750

Styrelsen 6110 Kontorsmateriel −500
7010 Möteskostnader −4 000
7020 Teambuilding −4 000
7060 Profilering −3 500
7070 Aspning & ÖverlämningAspning & Överlämning −4 000
7090 Övriga Kostnader −3 000

Summa −19 000

Sektionen 5050 Tillbehör & Underhåll −45 000
5460 Städmateriel −5 000
6010 Sektionsmöten −4 000
6060 Arrangemang −2 000
6310 Försäkring −1 200
6610 Pedagogiskt pris −5 000
6540 Kostnad plesk −1 200
6710 Jubileumsbal −180 000

Summa −243 400

Summa kostnader −338 150

Balans −31 150

Budget Teknologsektionen Informationsteknik



Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-09-28

Av Markus Hansson

Ändrande av stadgar.

Bakgrund:
Efter att motioner och propositioner bifalles på sektionmöten kan fel uppstå 
i stadgar och reglemente. Senast var det inspektor som röstades igenom. Och 
sen dess finns det uppdateringar att göra.

Förslag:
att § 4:3:2 ändras till: Utlysningsrätt

  Rätt  att  hos  sektionsstyrelsen  begära  utlysande  av  sektionsmöte 
tillkommer:

               Ledamot i styrelsen

               Kårens inspektor

               Kårstyrelsen

            Sektionens inspektor

               Sektionens revisorer

               Setktionsmedlem, förutsatt att minst 25 sektionsmedlemmar  
stödjer förslaget

               Ett sådant möte skall hållas inom tolv läsdagar

att det åläggs styrIT att granska stadgan och reglementet.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)



Sektionsmötet för Informationsteknik 

2010-09-13 

Av: Johan Larsson 

 

Förbud av förgreningsdosor i Hubben 2.0 

Bakgrund 

Större delen av dagens IT-teknologer äger idag en bärbar dator, och större 

delen av dem bär dagligen med sig den till skolan. Detta har lett till att det 

finns mängder med kablar längst med golvet i Hubben från alla 

förgreningsdosor som måste fördela strömmen från vägguttagen. Detta har 

ökat risken för att någon snubblar över dem markant, vilket kan leda till att 

någon skadar sig allvarligt. 

Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

att Sektionen förbjuder användandet av förgreningsdosor i 

Hubben 2.0. 



Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-09-28
Av styrIT

Smurfen

Bakgrund:
P.R.I.T.  har  under  de  senaste  åren  ansvarat  för  IT:s  skyddshelgon,  IT-
smurfen. Det är ansvar såsom att måla sektionsmärket och förvara Smurfens 
utklädsel,  de  har  också  sett  till  att  maskot-smurfen  är  närvarande  under 
nollning, Cortègen och vid andra tillfällen då Smurfen vill se världen. Det 
har varit ett problem att finna någon som är värdig att ta rollen som Smurfen 
och hur denna person ska utses, därför vill vi klargöra vem som ska ansvara 
för att Smurfen ska dyka upp och att märket blir målat. Med andra ord, få 
det som P.R.I.T. redan gör som ansvar även på pappret.

Förslag:
Med detta som bakgrund föreslår styrIT följande ändring i reglementet att 
under punkt § 4.5.3 lägga till

att  Driva  representationen  av  IT:s  skyddshelgon  i  form  av  att  utse 
representant för maskot.

att Underhålla IT:s märke ovanför Olgas trappor.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)



Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-09-28
Av styrIT

Proposition för att ta bort punkt §7:2

Bakgrund:
På grund av tidigare års dåliga erfarenheter av användandet av årskursrepresentanter 
och vi inte ser någon användning för dessa i dagsläget yrkar vi på att paragraf §7:2 
stryks från stadgan.

Förslag:
Med detta som bakgrund yrkar styrIT

att §7:2 tas bort

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)



Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-09-28
Av styrIT

Proposition för ändring av stadga §6:2

Bakgrund:
Vid genomgång av stadgan anser Styrelsen att reglering av antal ledamöter

och poster hör hemma i reglemente.

Förslag:
Med detta som bakgrund yrkar styrIT

att §6:2:1 ändras till: “Sektionsstyrelsen består av ordförande,  
kassör samt i reglemente fastställt antal ledamöter.

Ordförande och kassör i sektionen skall vara myndiga.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)



Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-09-28
Av styrIT

Proposition för ändring av stadga §6:2

Bakgrund:
Vid  genomgång  utav  stadgan  yrkar  Styrelsen  att  beskrivning  av  antal 
ledamöter  i  Valberedningen,  likaså  ordförandens  uppdrag,  hör  hemma  i 
reglemente.

Förslag:
att §5:2:1  ändras  till:  “Valberedningen  består  av  ordförande  

samt, i reglemente, fastställt antal ledamöter. Medlemmar i  
Valberedningen får ej söka annan förtroendepost på 
sektionen under sitt verksamhetsår. Valberedningens 
ordförande är sammankallande för Valberedningen.”

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)



Sektionsmötet för Informationsteknik
2010-09-28
styrIT 10/11

styrITs yttrande gällande Motion 1

Bakgrund:
Det har redan gjorts förfrågan till Akademiska Hus och vaktmästare om
möjligheten att fästa elförgrenare i Hubben 2.0 i väggar eller hängande
från taket. Därtill är det många teknologer som använder bärbara datorer i Hubben
2.0 och är i behov av elförsörjning till dessa. Således anser styrIT att det inte är en
lösning med ett förbjud av förgreningsdosor i Hubben 2.0.

Förslag:
Med detta som bakgrund yrkar styrIT

att motionen avslås i sin helhet

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)


