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§1

Mötets öppnande
Emma  Gustafsson  (styrIT)  öppnar  mötet  18:15.  

§2

Val av mötets ordförande
Andreas  Rolén  (IT11)  väljs  som  mötets  ordförande.  

§3

Val av mötets sekreterare
Sara  Johansson  (styrIT)  väljs  som  mötets  sekreterare.  

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Edvard  Hübinette  (sexIT)  och  Hampus  Dahlin  (NollKIT)  väljs  som  mötets  justerare  
tillika  rösträknare.  

§5

Närvarande
IT14:  45st  
IT13:  26st  
IT12:  18st  
IT11:  3st  
IT10:  4st  
IT09:  1st  
IT07:  1st  
  
Totalt  98st  närvarande.  

§6

Mötets behöriga utlysande
Sektionen  finner  mötet  behörigt  utlyst.  

  

§7

Fastställande av mötets dagordning
Inkommet  förslag  är  att  §15  a)  flyttas  till  §9.5.  
Sektionsmötet  fastställer  dagordningen  med  föreslagen  ändring.
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§8

Adjungeringar
Föreligger  ej.  

  

§9

Crash course i Chalmers Studentkår
David  Ådvall  (UO)  håller  en  presentation  om  kårens  uppbyggnad.  

§ 9.5

En motion
a)  Motion  om  inskaffande  av  Mjukvarupolicy  
Johan  Andersson  (styrIT)  och  Erik  Axelsson  (IT07)  lyfter  motionen.  
Emma  Gustafsson  (styrIT)  föredrar  styrITs  yttrande  enligt  bilaga.  

  
Sektionsmötet  beslutar  att  motionen  bifalles  i  sin  helhet.  

§ 10

Meddelanden
a)  styrIT  
Johan  Andersson  informerar  om  att  Milöpolicyn  ska  publiceras  inom  kort.  
Elin  Ljunggren  informerar  om  att  en  enkät  om  den  fysiska  arbetsmiljön  har  
skickats  ut  och  uppmanar  alla  att  besvara  den.  
  
b)  P.R.I.T.  
Markus  Bergland  informerar  om  att  nollans  städveckor  drar  igång  efter  
mottagningen  samt  uppmanar  alla  att  önska  varor  till  den  nya  varuautomaten.  
  
d)  Niklas  Wärvik  (FuM)  informerar  om  FuM  och  meddelar  att  eventuella  frågor  
kring  FuM  kan  riktas  till  honom.  PartIT  kommer  att  hänga  i  #fum  före,  under  och  
efter  FuM.  

  
  

§ 11

Revisionsberättelse
Cecilia  Geijer (Lekmannarevisor)  föredrar  revisorernas  revisionsberättelse.  
  
  

§ 12

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
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a)  digIT13/14  
Max  Witt  (IT10)  föredrar  digIT13/14’s  verksamhetsberättelse  enligt  bilaga.  
Christoffer  Medin  (digIT)  föredrar  dig13/14’s  resultat.  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  godkänna  verksamhetsberättelsen  och  
revisionsberättelsen  och  lägga  dessa  till  handlingarna.  
  
Sektionsmötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  digIT13/14.  

§ 13

Propositioner
Föreligger  ej.  

  
  

§ 14

Fika
Mötet  ajourneras  19:28  och  återupptas  19:43.  

  

§ 15

Motioner
a)  Motion  om  ändring  av  stavning  av  armIT  
Sebastian  Sandberg  (armIT)  lyfter  motionen.  
Emma  Gustafsson  (styrIT)  föredrar  styrITs  yttrande  enligt  bilaga.  

  
Sektionsmötet  beslutar  att  bifalla  motionen  i  sin  helhet.  
  
b)  Motion  om  ändring  av  profileringsbudget  för  kommittéer  på  sektionen  
Sebastian  Sandberg  (armIT)  lyfter  motionen.  
Emma  Gustafsson  (styrIT)  föredrar  styrITs  yttrande  enligt  bilaga.  
  
Andreas  Rolén  (IT11)  lägger  fram  sitt  ändringsyrkande  enligt  bilaga.  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  bifalla  motionen  med  ändringsyrkandet.  
  

§ 16

Övriga frågor
Johan  Andersson  (styrIT)  frågar  om  alla  har  koll  på  att  styrIT  arrangerar  valvaka  
på  söndag  den  14/9.  

  
  

§ 17

Utse vinnare av tårta
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FavorIT  vinner  tårtan  och  äran.  
  

§ 18

Mötets avslutande
Andreas  Rolén  (IT11)  avslutar  mötet  20:26.  
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Svar på ‘Motion om inskaffande av Mjukvarupolicy’
styrITs  svar:  
  
Vi  står  bakom  förslaget  om  att  anta  en  Mjukvarupolicy  eftersom  det  medför  att  sektionens  
medlemmar  har  större  möjligheter  att  lära  sig  mer  om  mjukvaruutveckling  och  sektionens  
IT-system.  Vi  tror  även  att  det  underlättar  digITs  arbetsbörda  om  man  kan  erbjuda  arbetet  
till  andra  sektionsmedlemmar.  
  
styrIT  rekommenderar  sektionsmötet  att  bifalla  motionen  i  sin  helhet  
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Svar på ‘Motion om ändring av stavning av armIT’
styrITs  svar:  
  
Då  ett  eventuellt  namnbyte  skulle  innebära  ett  mer  seriöst  intryck  hos  företag  och  
dessutom  inte  tillför  några  negativa  konsekvenser  anser  styrIT  att  motionen  ska  bifallas  i  
sin  helhet.    
  
styrIT  rekommenderar  att  motionen  bifalls  i  sin  helhet  
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Svar på ‘Motion om ändring av profileringsbudget för
kommittéer på sektionen’

styrITs  svar:   
  
styrIT  anser  inte  att  alla  kommittéer  har  ett  medlemsnyttomässigt  behov  av  1000kr  per  
person  per  verksamhetsår,  samt  att  omotiverat  stor  andel  av  budgeten  hade  lagts  på  
profilering  om  policyn  hade  tillåtit  det.  Vi  anser  dock  att  policyn  i  sitt  nuvarande  skick  är  
otydlig  och  exkluderande.  Därför  föreslår  vi  istället  följande  ändringsyrkande:  
  
        att  

  

   Den  ekonomiska  policyn  ändras  från:    
  
"Profilering  avser  profil-  och  arbetskläder  samt  tygmärken  och  andra  inventarier  
som  köps  in  med  syfte  att  marknadsföra  organisationen.  
  
Total  kostnad  för  profil-  och  arbetskläder  får  ej  överstiga  500  kronor  per    
person  och  verksamhetsår.  För  overallskommittéerna  (sexIT,  NollKIT,  P.R.I.T.)    
får  även  en  kostnad  på  500  kronor  per  kommittémedlem  tillkomma.  
  
Övriga  utgifter  i  profileringssyfte  skall  godkännas  av  styrelsen.”  
  
till:  
  
“Profilering  avser  profil-  och  arbetskläder  samt  tygmärken  och  andra  inventarier  
som  köps  in  med  syfte  att  marknadsföra  organisationen.    
  
Total  kostnad  för  profil-  och  arbetskläder  får  ej  överstiga  500  kronor  per  person  
och  verksamhetsår.  För  overallskommittéerna  (sexIT,  NollKIT,  P.R.I.T.)  får  
ytterligare  en  kostnad  på  500  kronor  per  medlem  och  verksamhetsår  tillkomma.  
För  övriga  organ  inom  sektionen  med  ett  behov  av  en  större  budget  för  
profileringsändamål  får  ytterligare  en  kostnad  på  500  kronor  per  medlem  och  
verksamhetsår  tillkomma  med  styrelsens  godkännande.”.  

Bifallet ändringsyrkande på ‘Motion om ändring av
profileringsbudget för kommittéer på sektionen’
  
        att  

   Den  ekonomiska  policyn  ändras  från:    
  
"Profilering  avser  profil-  och  arbetskläder  samt  tygmärken  och  andra  
inventarier  
som  köps  in  med  syfte  att  marknadsföra  organisationen.  
  
Total  kostnad  för  profil-  och  arbetskläder  får  ej  överstiga  500  kronor  per    
person  och  verksamhetsår.  För  overallskommittéerna  (sexIT,  NollKIT,  
P.R.I.T.)    
får  även  en  kostnad  på  500  kronor  per  kommittémedlem  tillkomma.  
  
Övriga  utgifter  i  profileringssyfte  skall  godkännas  av  styrelsen.”  
  
till:  
  
“Profilering  avser  profil-  och  arbetskläder  samt  tygmärken  och  andra  
inventarier  som  köps  in  med  syfte  att  marknadsföra  organisationen.    
  
Total  kostnad  för  profil-  och  arbetskläder  får  ej  överstiga  500  kronor  per  person
och  verksamhetsår.  För  overallskommittéerna  (sexIT,  NollKIT,  P.R.I.T.)  får  
ytterligare  en  kostnad  på  500  kronor  per  medlem  och  verksamhetsår  
tillkomma.  För  samtliga  organ  inom  sektionen  med  ett  behov  av  en  större  
budget  för  profileringsändamål  får  detta  tillkomma  med  styrelsens  
godkännande.”.  
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Har'uppvisat'bokföring'som'är'gjord'I'god'bokföringssed.'Därför'rekommenderar'vi'att'DigIT'blir'
ansvarsbefriade.'

ARM IT%JOHN%JOHANSSON%&%LISA%STENBERG%
Har'uppvisat'bokföring'fram'till'2014804828'som'vid'en'ytlig'granskning'ser'bra'ut.'De'har'inte'visat'
upp'någon'komplett'bokföring,'och'därför'rekommenderar'vi'att'ArmIT'ej'blir'ansvarsbefriade.'

STYRIT%ANDREAS%ROLÉN%&%MAGNUS%LARSSON%
Har'uppvisat'bokföring'för'året'som'ser'bra'ut'men'behöver'lite'mer'arbete.'Därför'rekommenderar'
vi'att'StyrIT'ej'blir'ansvarsbefriade.'

FRITID%PHILIP%EKMAN%&%FILIP%CARLÉN%
Har'inte'uppvisat'någon'bokföring'för'perioden.'Därför'rekommenderar'vi'att'FrITid'ej'blir'
ansvarsbefriade.'

PERIOD'13'
SEXIT%SOFIA%EDSTRÖM%&%EMMA%GUSTAFSSON%
Har'uppvisat'bokföring'som'i'stort'sett'ser'bra'ut'men'behöver'mer'arbete.'Därför'rekommenderar'
vi'att'sexIT'ej'blir'ansvarsbefriade.'

PERIOD'12813'
STYRIT%RASMUS%EGERÖ%&%HANNA%KOWALSKA%ELLENBERG%
Har'inte'visat'upp'någon'bokföring,'och'därför'rekommenderar'vi'att'StyrIT'ej'blir'ansvarsbefriade.'

ARM IT%FIONA%ROLANDER%&%JULIA%ADAMSSON%
Har'visat'upp'bokföring'som'i'stort'ser'bra'ut.'Då'det'finns'en'del'detaljer'kvar'att'fixa'
rekommenderar'vi'att'ArmIT'ej'blir'ansvarsbefriade.'

PERIOD12'
SEX IT%MIKE%PHOOHAD%&%ISABELLE%FRÖLICH %
Har'visat'upp'bokföring'fram'till'2012803829.'Därför'rekommenderar'vi'att'sexIT'ej'blir'
ansvarsbefriade.'
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FRITID%ANDREAS%SVANSTRÖM%&%TOMAS%URDELL%
Har'inte'visat'upp'någon'bokföring.'Därför'rekommenderar'vi'att'FrITid'ej'blir'ansvarsbefriade.'

PERIOD'11'
P.R.I.T%AMANDA%STRÖMSTEN%&%HANNA%KOWALSKA%ELLEBERG%
Har'visat'upp'bokföring'fram'till'den'2011805809.'Därför'rekommenderar'vi'att'P.R.I.T'ej'blir'
ansvarsbefriade'

PERIOD'10'–'11'
FRITID%ESKIL%JOHANSSON%&%THOMAS%ODIN%
Har'aldrig'visat'upp'sin'bokföring.'Därför'rekommenderar'vi'att'FrITid'ej'blir'ansvarsbefriade.'
PERIOD'10'

SEXIT%RASMUS%EGERÖ%&%JULIUS%PRINTZ%
Då'senast'uppvisade'bokföring'är'till'2010809828'och'andra'viktiga'dokument'saknas'så'
rekommenderas'SexIT'att'ej'bli'ansvarsbefriade.'

PERIOD'09810'
FRITID%MARTIN%SCHILLSTRÖM%&%DAVID%BJÖRKHEIM%
Då'senast'uppvisade'bokföring'är'till'2009810817'och'andra'viktiga'dokument'saknas'så'
rekommenderas'FrITid'att'ej'bli'ansvarsbefriade.'

STYRIT%NICHLAS%SANDER%&%JACOB%RAIHLE%
Då'senast'uppvisade'bokföring'är'till'2010801813'och'andra'viktiga'dokument'saknas'så'
rekommenderas'StyrIT'att'ej'bli'ansvarsbefriade.'

PERIOD'09'
NOLLKIT%FREDRIK%AXELSSON%&%BJÖRN%LEXELL%
NollKIT'har'aldrig'lämnat'in'dokument'till'revisorerna.'Vi'rekommenderar'att'NollKIT'ej'blir'
ansvarsbefriade.'

SEXIT%LINUS%FAERNSTRAND%&%CARL%ENGSTRÖM %
SexIT'har'aldrig'lämnat'in'dokument'till'revisorerna.'Vi'rekommenderar'att'SexIT'ej'blir'
ansvarsbefriade.'

PERIOD'08809'
STYRIT%MARCUS%SANDBERG%&%JONATHAN%BROWN%
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Det'har'visat'sig'att'det'finns'oklarheter'med'deklarationen'gällande'anmäld'omsättning.'Vi'
rekommenderar'att'StyrIT''08809'ej'blir'ansvarsbefriade.'

PERIOD'08'
NOLLKIT%ERIK%LARKÖ%&%ERIK%AXELSSON%
NollKIT'har'aldrig'lämnat'in'dokument'till'revisorerna.'Vi'rekommenderar'att'NollKIT'ej'blir'
ansvarsbefriade.'

SEXIT%NICHLAS%SANDER%&%MARTIN%SCHILLSTRÖM%
SexIT'har'aldrig'lämnat'in'dokument'till'revisorerna.'Vi'rekommenderar'att'SexIT'ej'blir'
ansvarsbefriade.'

P.R.I.T%OLA%PALHOLMEN&%DAVID%SUNDELIUS%
P.R.I.T'har'aldrig'lämnat'in'dokument'till'revisorerna.'Vi'rekommenderar'att'P.R.I.T'ej'blir'
ansvarsbefriade.'
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SITTANDE'
SEXIT%EDVARD%HÜBINETTE%&%JULIA%FRIBERG%
Har'uppvisat'bokföring'fram'till'2014805802'som'vid'en'ytlig'granskning'ser'bra'ut.'

P.R.I.T.%MARKUS%BERGLAND%&%LISA%LIPKIN%
Har'uppvisat'bokföring'fram'till'2014802815'men'har'ej'uppvisat'någon'bokföring'för'perioden.'

NOLLKIT%HAMPUS%DAHLIN%&%DANIEL%EINEVING%
Har'uppvisat'bokföring'fram'till'2014805802'som'vid'en'ytlig'granskning'ser'bra'ut.'

DIGIT%PONTUS%MALM%&%CHRISTOFFER%MEDIN%
Har'ej'uppvisat'någon'bokföring'för'perioden.'

ARM IT%SEBASTIAN%SANDBERG%&%SIMON%TAKMAN%
Har'inte'uppvisat'någon'bokföring'för'perioden.'

STYRIT%EMMA%GUSTAFSSON%&%SOFIA%EDSTRÖM%
Har'inte'uppvisat'någon'bokföring'för'perioden.'

FRITID%OSCAR%MUHR%&%JULIA%FRIBERG%%
Har'inte'uppvisat'någon'bokföring'för'perioden.'
'
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Tidslinje
LP4
Utveckling av ch.it
IT-game | Rekryt
Lansering av ch.it, migrering av webserver-information
Shared Knowledge Session | Webappar (Legogris)
Förslag till ny server
Serverkrasch - Ny server uppsatt av Gussoh
Profileringsarbete - logga, vantar, hoodies
LP1
Mottagningsaktiviteter
IT-game | Software Engineering
Shared Knowledge Session | IRC och kommunikation (digIT)
NolLAN
LP2
Lansering Auth & PlayIT
Shared Knowledge Session | git 1 (iMax)
Aspaktiviteter
LP3
Aspaktiviteter
Shared Knowledge Session | git 2 (iMax)
Förberedelser LAN.asp
Förberedelser ChalmersLAN
Nyinval

Tjänster och utveckling

digIT12 påbörjade projeketet "Nya Chalmers.it" som innebar en helt ny webportal designad
från scratch. Det som definierade digIT13s långtgående mål under verksamhetsåret var
lansering av websidan och utveckling av tillhörande tjänster.
Serverkraschen och den nya hårdvaran gav möjlighet för en helt ny arkitektur kring de
digitala tjänsterna, men krävde samtidigt nyutveckling av tidigare hackprojekt som Who is in
the Hub och Youtube-skriptet som numera är känt som PlayIT. Det nytillkomna Auth ser till
att öka säkerheten eftersom varje användare loggar in med sitt personliga konto oavsett
tjänst (inga mer delade lösenord) och använder samma konto för alla tjänster på ITsektionen.
Med tiden dyker nya tjänster upp, PlayIT är redan lanserat och arbetet med ett nytt
bokningssystem påbörjades vid årsskiftet. Till slut ska det finnas en stabil plattform där nya
tjänster kan dra nytta av användardatabasen på ett modulärt sätt, vilket underlättar
skapandet av nya system och tjänster.

Hårdvarusystem
Tidigt på året kraschade den existerande serverparken och vi beslutade att inte försöka
återuppliva de maskiner vi hade. Precis någon vecka tidigare hade digIT fått ett par
rackservrar med tillhörande disksystem i donation, så en ny operativsystemsstruktur
(baserat på virtualisering) byggdes på den nya hårdvaran. Därför lades inte mycket kraft på
att äska för en helt ny server vid det tillfället, och de hårdvaruinköp digIT har gjort under året
har begränsats till ett nätverkskort och förbrukningsmateriell som kablar.
Närmare LP3 började den donerade servern visa tecken på instabilitet, och i övergången
mellan digIT13 och digIT14 gjordes en ny äskning för serverhårdvara. Under året har vi
dessutom undersökt flera möjligheter att fysiskt flytta servrarna från digIT-skrubben till ett
lämpligare ställe. Värmeutveckling, elsystem och svåråtkomlighet gör nuvarande platsen
olämplig, men vi hittade ingen bättre lösning.

Arrangemang
I sektionens reglemente åläggs det digIT att bistå NollKIT i vissa arrangemang, exempelvis
IT-game, Stadsrundvandring och NolLunch för Nollan. Utöver detta genomförde digIT under
mottagningen en föreläsning/workshop i hur IRC och IT-sektionens IRC-server fungerar. Vi
upplever att medvetenheten om IRC som kommunikationskanal ökade efter arrangemanget,
men det är intressant att fortsätta undersöka det.
Under året arrangerade digIT tre s.k. "Shared Knowledge Sessions" där studenter föreläser
för studenter om ett tekniskt ämne. Två av dem var repriser av git-föreläsningen som har
hållts tidigare år, men vi var extra glada att Robert Edström ställde upp och föreläste om
webutveckling. Förhoppningsvis återkommer den här typen av arrangemang, oavsett om
digIT eller någon annan kommitté arrangerar.
Traditionsenligt har digIT skapat IT-game vid ett par tillfällen, nytt för i år var att
masterprogrammet Software Engineering fick tillgång till IT-game-plattformen och
designhjälp av digIT inför deras mottagningsevenemang. I vanlig ordning stod digIT för ITgame vid LAN, mottagning och Rekryt-kvällen.

För att behålla en inoﬃciell tradition beslöt digIT att arrangera LAN, detta året genomfördes
två LAN i hubben för IT-teknologer, NolLAN och LAN.asp, där det senare plannerades av
digIT-aspar och utfördes i samarbete mellan digIT13 och 14. digIT13 var även delaktiga i
ChalmersLAN som arrangerades av PU, och bistod där med mankraft, kompetens och
materiell.
Tidigare år har digIT arrangerat programmerings-SM inom ramen för Nordic Collegiate
Programming Championship. Detta arrangemang lämnades över till Spotify och deras
Street-team. Uppföljning och beslut om digIT ska återta arrangemanget eller om Spotify
fortsätter, bör ske innan sommaren.

Interna aktiviteter
För digITs pateter arrangerades en regelrätt Ω-sits med Apple-tema. Det resulterade i en
mycket uppskattad sommarkväll. Asp-aktiviteterna bestod i år av bl.a. workshops, IT-game,
städning av skrubben och en mycket trevlig middag på JA-Pripps. digIT har kontinuerligt
förvaltat traditionen med pizza och tisdagsmöten, detta året med tema-pizzor.

Max Witt
Ordförande digIT13

