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§ 1 Mötets öppnande 

Emma  Gustafsson  (styrIT)  öppnar  mötet  18:19.  

§ 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 

Katarina  Bergbom  (IT14)  och  Erik  Risfelt  (IT13)  väljs  som  mötets  justerare  
tillika  rösträknare.  

§ 5 Närvarande 

IT14:  20  st  
IT13:  32  st  
IT12:  26  st  
IT11:  6  st  
IT10:  5  st  
IT09:  3  st  
  
  
Totalt  92  st  närvarande.  

§ 6  Mötets behöriga utlysande  

Sektionsmötet  finner  mötet  behörigt  utlyst.  

§ 7  Fastställande av mötets dagordning 

Sektionsmötet  fastställer  dagordningen  i  sin  helhet.  
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§ 8  Adjungeringar 

Joacim  Svärd  (AO),  Noelle  Madsen  (Kommunikationsavdelningen)  och  Mikael  
Oskarsson  (Kommunikationsavdelningen)  adjungeras  in  med  närvaro-  och  
yttranderätt.  

 

§ 9  Meddelanden 

a) styrIT  
i. SAMO  meddelar  hur  det  gick  på  den  fysiska  skyddsronden  och  

föredrar  resultatet  av  undersökningen  inför  den  fysiska  skyddsronden  
enligt  bilaga.  

b) Joacim  Svärd  (AO)  meddelar  om  rektorsvalet,  det  nya  huset  i  Härryda  och  
servicebutiken  som  ska  byggas.  

c) Markus  Bergland  (P.R.I.T.)  meddelar  resultatet  av  undersökningen  av  
varuautomaten  -  “Lite  mer  än  okej”.  Om  automaten  strular  ska  en  maila  
P.R.I.T.  

d) Niklas  Wärvik  (FuM)  meddelar  vad  som  togs  upp  på  FuM  -  man  kan  söka  
granskningsgruppen  som  granskar  cortégen,  det  har  startats  ett  nytt  företag  -  
Chalmers  Studentkårs  Kunskapssupport,  restaurangpriserna  har  inte  höjts  
på  flera  år,  det  kommer  att  vara  ett  event  med  bokförsäljning  i  kårhuset  i  
höst.  Det  går  att  följa  #chskår  och  #chsfum  för  att  följa  FuM  live,  även  #FuM  
på  ircen.    

  
  

 

§ 10 Verksamhetsrapport 

a)  styrIT  
Emma  Gustafsson  (styrIT)  föredrar  styrITs  verksamhetsrapport  enlig  bilaga.  
  
b)  snIT  
Björn  Bergquist  (snIT)  föredrar  snITs  verksamhetsrapport  enligt  bilaga.  
  
c)  NollKIT  
Hampus  Dahlin  (NollKIT)  föredrar  NollKITs  verksamhetsrapport  enligt  bilaga.  
  
d)  P.R.I.T.  
Markus  Bergland  (P.R.I.T.)  föredrar  P.R.I.T.s  verksamhetsrapport  enligt  bilaga.  
  
e)  sexIT  
Edvard  Hübinette  (sexIT)  föredrar  sexITs  verksamhetsrapport  enligt  bilaga.  
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f)  frITid  
Oscar  Muhr  (frITid)  föredrar  frITids  verksamhetsrapport  enligt  bilaga.  
  
g)  ArmIT  
Sebastian  Sandberg  (ArmIT)  föredrar  ArmITs  verksamhetsrapport  enligt  bilaga.  
  
h)  digIT  
Pontus  Malm  (digIT)  föredrar  digITs  verksamhetsrapport  enligt  bilaga.  
  
i)  FanbärerIT  
Niklas  Wärvik  (FanbärerIT)  föredrar  FanbärerITs  verksamhetsrapport  enligt  
bilaga.  

  

§ 11 Revisionsberättelse 

Marika  Hansson (Lekmannarevisor)  föredrar  revisorernas  revisionsberättelse.  
  

§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser   

Föreligger  ej.  

 

§ 13 Verksamhetsplaner och budgetar 

a)  styrIT  14/15  
Emma  Gustafsson  (styrIT)  föredrar  styrITs  verksamhetsplan  enligt  bilaga.  
Sofia  Edström  (styrIT)  föredar  styrITs  budget  enligt  bilaga.  
  
styrIT  yrkar  på  

att)  Kostnaden  "Utvecklingskostnader  Hubben"  ändras  till  -73  000kr  
  
att)  Kostnaden  "Äskningar"  ändras  till  -30  000kr  
  
att)  Kostnaden  "Medlemsinitiativsfond",  med  en  budget  på  10  000kr,  
läggs  till  i  budgeten  under  "Sektionen"  
  
att)  Kostnaden  "Masteransvarig",  med  en  budget  på  2  000kr,  läggs  till  i  
budgeten  under  "Styrelsen"  
  
att)  Kostnadsposten  "Kunskapsprov  Ordförande"  införs  med  en  budget  
på  800.  
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att)  Korrekt  justering  av  Plesk-posten  görs  så  den  överennsstämmer  
med  faktiskt  kostnad  1200.  
  

Emma  och  Sofia  svarar  på  frågor  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  fastställa  styrITs  verksamhetsplan  och  budget  med  
styrITs  ändringsyrkanden.    
  
b)  snIT14/15  
Björn  Bergquist  (snIT)  föredrar  snITs  verksamhetsplan  enligt  bilaga  och  svarar  
på  frågor  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  fastställa  snITs  verksamhetsplan.    
  
c)  ArmIT  14/15  
Sebastian  Sandberg  (ArmIT)  föredrar  ArmITs  verksamhetsplan  enligt  bilaga.  
Simon  Takman  (ArmIT)  föredar  ArmITs  budget  enligt  bilaga.  
Sebastian  och  Simon  svarar  på  frågor.  
  
Andreas  Rolén  (IT11)  yrkar  på  att  lägga  till  en  intäkt  på  3000kr  för  Aspning  från  
styrIT.  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  fastställa  ArmITs  verksamhetsplan  och  budget  med  
ändringsyrkande.    
  
d)  frITid  14/15  
Oscar  Muhr  (frITid)  föredrar  frITids  verksamhetsplan  enligt  bilaga.  
Julia  Friberg  (frITid)  föredar  frITids  budget  enligt  bilaga.  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  fastställa  frITids  verksamhetsplan  och  budget.     
  
Mötet  ajourneras  19:56  och  återupptas  20:19.  

§ 14 Propositioner 

Föreligger  ej.  
  

§ 15 Motioner 

a)  Samarbete  med  samvete  
Lazslo  Sall  Vesselenyi  (IT12)  och  Mazdak  Farrokhzad  (IT12)  lyfter  motionen  
enligt  bilaga.  
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Sebastian  Sandberg  (ArmIT)  föredrar  ArmITs  utlåtande  enligt  bilaga.  
Emma  Gustafsson  (styrIT)  föredrar  styrITs  utlåtande  enligt  bilaga.  
Motionärerna  svarar  på  frågor.  
Motionärerna  yrkar  på  

att)    ersätta  första  attsatsen  med:  “IT-sektionen  som  helhet  och  ArmIT  i  
synnerhet  åläggs  att  ej  direkt  samarbeta  med  parter  som  är  delaktiga  i  
kränkningar  mot  folkrätten.”  

  
att)  ersätta  tredje  attsatsen  med:  “IT-sektionen  som  helhet  och  ArmIT  i  
synnerhet  åläggs  att  ej  direkt  samarbeta  med  parter  som  levererar  och  
utvecklar  sådan  utrustning  eller  tjänst  som  i  huvudsak  är  tänkt  att  
användas  i  militära  syften.”  

  
att)  berörd  instans  får  avgöra  vilka  parter  som  kvalificerar  under  andra  
attsatser.  

Diskussionen  släpps  fri.  
Mötet  går  till  beslut.  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  avslå  motionen  i  sin  helhet.  
  
b)  Bojkotta  Israel  
Lazslo  Sall  Vesselenyi  (IT12)  och  Mazdak  Farrokhzad  (IT12)  lyfter  motionen  
enligt  bilaga.  
Emma  Gustafsson  föredrar  styrITs  utlåtande  enligt  bilaga.  
Motionärerna  svarar  på  frågor  
Motionärerna  yrkar  på    

att)  “akademisk  bojkott”  innebär  att  när  möjligt  och  relevant  bojkotta  
och/eller  verka  för  att  avbryta  alla  arrangemang,  aktiviteter,  
överenskommelser  eller  projekt  som  involverar  israeliska  akademiska  
institutioner  eller  som  på  annat  sätt  normaliserar  Israels  närvaro  i  den  
akademiska  världen,  rentvår  Israels  brott  mot  internationell  rätt  och  
palestiniers  rättigheter.  

Diskussionen  släpps  fri.  
  
Sektionsmötet  beslutar  att  avslå  motionen  i  sin  helhet.  

  

§ 16 Personval 

a)  Valberedning  
Jonathan  Thunberg  (IT12)  nominerar  sig  själv  som  ordförande  i  
valberedningen.  
Jonathan  presenterar  sig  och  sektionsmötet  får  ställa  frågor.  
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Jonathan  lämnar  rummet  och  diskussionen  släpps  fri  angående  den  
nominerade.  
Jonathan  väljs  enhälligt  till  ordförande  i  valberedningen.  
  
Hanna  Materne  (IT12),  Johan  Andersson  (styrIT)  och  Magnus  Larsson  (IT10)  
nominerar  sig  själva  som  ledamöter  i  valberedningen.  
Hanna  och  Magnus  lämnar  rummet.  
  
Johan  Andersson  (styrIT)  presenterar  sig  och  sektionsmötet  får  ställa  frågor.  
Johan  lämnar  rummet.  
  
Magnus  Larsson  (IT10)  kommer  tillbaka  in  i  rummet.  
Magnus  presenterar  sig  och  sektionsmötet  får  ställa  frågor.  
Magnus  lämnar  rummet.  
  
Hanna  Materne  (IT12)  kommer  tillbaka  in  i  rummet.    
Hanna  presenterar  sig  och  sektionsmötet  får  ställa  frågor.  
Hanna  lämnar  rummet  och  diskussionen  släpps  fri  angående  de  nominerade.  
  
Sektionsmötet  går  till  beslut.  
Hanna,  Johan  och  Magnus  väljs  enhälligt  till  ledamöter  i  valberedningen.  
  
b)  Revisorer  
Marika  Hansson  (Lekmannarevisor)  nominerar  sig  själv  som  revisor.  
Marika  presenterar  sig  och  sektionsmötet  får  ställa  frågor.  
Marika  lämnar  rummet  och  diskussionen  släpps  fri  angående  den  nominerade.  
Sektionsmötet  går  till  beslut.  
Marika  väljs  enhälligt  till  lekmannarevisor.  
  
Mazdak  Farrokhzad  (IT12)  yrkar  på  ajournering  av  mötet.  
Sektionsmötet  går  till  beslut.  
Sektionsmötet  beslutar  att  ajournera  mötet.  
  
Mötet  ajourneras  21:58  och  återupptas  22:05  
  
Martin  Nilsson  (IT13)  nominerar  sig  själv  som  lekmannarevisor.  
Martin  presenterar  sig  och  sektionsmötet  får  ställa  frågor.  
Martin  lämnar  rummet  och  diskussionen  släpps  fri  angående  den  nominerade.  
Sektionsmötet  går  till  beslut.  
Martin  väljs  enhälligt  till  lekmannarevisor. 
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§ 17 Övriga frågor 

Johan  Andersson  (styrIT)  frågar  vad  som  hände  med    §18?  
Sebastian  Sandberg  (ArmIT)  informerar  om  att  det  snart  är  DatE-IT.  Jonathan  
Thunberg  (Valberedningen)  informerar  mötet  om  att  en  kan  rikta  sig  till  honom  
med  frågor  gällande  inval.  

  

§ 19 Mötets avslutande 

Andreas  Rolén  (IT11)  avslutar  mötet  22:16.  
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Allmänt 

Mycket  av  styrITs  arbete  innefattar  att  representera  sektionen  på  diverse  utskott  inom  kåren  och  övriga  

möten.  Bland  annat  träffar  vi  programledningen  varannan  vecka  och  har  även  haft  möte  med  sektionens  

inspektor  Samuel  Bengmark.  

En enad sektion 

För  att  arbeta  för  en  god  sammanhållning  på  sektionen  arrangerade  vi  innan  mottagningen  i  “En  dag  

med  styrIT”  för  alla  förenings-  samt  kommittéeaktiva  på  sektionen.    

Master 

Ett  av  de  områden  vi  kommer  arbeta  mer  med  under  året  är  att  integrera  mastern  bättre  på  sektionen.  Vi  

har  därför  bland  annat  arrangerat  en  grillkväll  för  studenter  från  något  av  våra  masterprogram  där  

P.R.I.T.  grillade  hamburgare.    

Lokaler 

Vi  har  fått  tillgång  till  ett  nytt  rum,  vilket  går  under  arbetsnamnet  BunkeRn  tills  vidare,  men  tyvärr  har  det  

varit  lite  problem  med  låskolven  till  denna.  Vi  kommer  att  testa  oss  fram  till  hur  vi  kommer  använda  det,  

högst  prio  är  att  kunna  använda  det  som  mötesrum  för  fkit  för  att  således  friställa  grupprummet  under  

lunchtid.  Detta  är  för  närvarande  bara  ett  förslag  som  ska  testas  innan  det  verkställs.  

Övrigt 

● Sedvanligt  har  det  hållts  ett  extra  insatt  sektionsmöte  under  mottagningen  där  det  klubbades  

igenom  en  mjukvarupolicy  för  sektionen,  stavningen  utav  ArmIT  ändrades  till  att  innefatta  ett  

versalt  A  samt  en  revidering  av  den  ekonomiska  policyn  rörande  profileringsbudget  för  

kommittéeaktiva.  Den  phaddergrupp  med  högst  andel  deltagande  under  mötet  bjöds  på  tårta  vid  

ett  senare  tillfälle.  

● Som  mottagningens  sista  arrangemang  höll  styrIT  i  en  valvaka  i  Hubben  där  vi  följde  

riksdagsvalet.  

● Hela  styrIT  har  deltagit  i  sektionsstyrelseutbildning  med  kårledningen,  vilket  gav  en  bra  inblick  hur  

styrelser  arbetar  på  andra  sektioner  och  nya  perspektiv  på  hur  vi  kan  utveckla  vårt  arbete  inom  

styrelsen.    
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Möten     
Interna  
Om  vår  egen  verksamhet  
med  PL  (och  styrIT)  
För  att  informera  varandra  om  vad  vi  håller  på  med  och  så  att  vi  alla  strävar  åt  samma  håll  
med  vUO  -  Vice  Ordförande  i  Utbildningsenheten  
som  är  vår  kontaktperson  i  kårledningen.  Om  vad  vi  tänkt  göra  under  året  och  om  vad  vi  kan  
förvänta  oss  av  kåren  och  utbildningsenheten  
med  UU  -  Utbildningsutskottet  
Mötten  mellan  utbildningsenhetens  Ordförande  och  vice  Ordförande,  samt  Ordförande  för  alla  
sektioners  studienämnder  eller  utbildningsutskott.    
Slutmöten  för  Kurser  
  
  
Mottagningen  
Vi  höll  i  en  pluggkväll  i  Hubben  och  samarrade  en  pluggdag  med  NollKIT,  samt  lagade  lunch  till  
Nollan  och  mat  till  det  extrainsatta  sektionsmötet.  
  
Inspring  -  till  mastern,  till  IT13  
Så  att  de  ska  känna  till  det  nya  snIT.  Viktigt  eftersom  alla  studenter  kan  tänkas  behöva  vår  hjälp  
men  alla  hänger  inte  i  hubben  
  
Hjälpa  studenter  
snIT  får  en  hel  del  mail  ifrån  studenter  som  behöver  hjälp.  Detta  har  vi  tagit  itu  med  och  hjälpt  alla  
som  hört  av  sig  
  
SNx/xUU-utbildning  
Om  högskolans  och  kårens  organisation,  regler  kring  studier  och  framförallt  tentamina,  och  
saker  studenter  ofta  behöver  hjälp  med.  
  
SNx/xUU/SAMO-kickoff  
I  sportstugan  i  Härryda,  bland  annat  diskuterade  vad  en  studienämnd  är,  vad  den  bör  göra  och  
vad  vi  skulle  vilja  göra.  Och  cases.  Vi  fick  även  prata  med  andra  studienämnder  om  deras  
verksamhet  
  
Inledande  planering  för  pedagogiska  priset  
Satt  preliminärt  datum,  väntar  på  svar  från  PL  
Letar  lokal  att  hålla  det  i  
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Verksamhetsrapport -‐ frITid 
Sedan  vi  gick  på  i  juli  har  vi:  

● Visat  VM-finalen  i  fotboll  i  hubben  2.1  
● Arrangerat  idrott  för  nollan  tillsammans  med  FiF  på  fysiken  
● Lagat  lunch  till  nollan  
● Börjat  med  våra  stående  aktiviteter  på  fredagar  i  motionshallen  
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1. Lunchföreläsning för Nollan
I samband med vår lunch till Nollan passade vi på och lära vad egentligen ArmIT är. Vi gjorde detta 

genom att hålla i en lunchföreläsning där Ordförande och Kassören presenterade de vad ArmIT gör 

för att främja kontakten mellan studenter och företag och vilka evenemang som brukar hållas för att 

upprätta kontakten.

2. Pluggkväll
Under mottagningen höll vi även i en pluggkväll för att Nollan skulle kunna få hjälp i dess studier.

3. sexIT-puff
Vi puffade sexIT på deras sittning och eftersläpp under mottagningen, en händelse som vi upplevde 

uppskattades ifrån båda parter och ökade gemenskapen mellan kommittéer. Ytterligare en sittning 

puffades av kommittémedlemmar.

4. Ericsson-lunch för Nollan
Den första lunchföreläsningen med ett företag kom för Nollan under mottagningsvecka 3, det 

lockade många utav Nollan och efter det hade vi ett formulär som de kunde fylla i för att visa vad 

de tyckte om det.

5. Podio och kontinuitet
Vi har integrerat nästan all information internt och externt i ett arbetsverktyg kallat Podio som vi 

även har ett sponsoravtal med. Detta för att få mer kontinuitet inför framtida år och för att lättare 

kunna finna information för kommittéen. Genom att standardisera sättet vi jobbar på. vill vi göra det 

smidigt att hela tiden ha fokus på vad som behöver göras.

6. Intern workshop

I och med integrationen av podio, så hade vi en intern workshop för att få koll på hur vi vill jobba.

7. Tvåspråkig kommunikation

Vi har valt att bli tvåspråkiga i all marknadsföring utåt och inför våra events. 

8. Domän
Vi har skaffat oss en egen domän, detta för att få egna mail-adresser samt för att öppna upp så vi 

alla kan använda oss utav Podio.
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10. DatE-IT
Vi är i fullgång med förberedelserna inför DatE-IT och är en av våra huvudarbetsuppgifter just nu.

11. Masterpub med Ericsson
Vi arrangerade tillsammans med DAG (Data:s Arbetsmarknadsgrupp) en masterpub ute hos 

Ericsson. Detta evenemang gick ut till master-studenter på IT & Data.

12. Lunchföreläsning med Cisco
Cisco var här och hade en lunchföreläsning som drog väldigt mycket studenter. För första gången 

upplevde vi att masterstudenter åkte ifrån Lindholmen för att gå på en lunchföreläsning på 

Johanneberg. Det var helt fullsatt och folk gick in och lyssnade även om den totala summan av mat 

var slut, vilket vi i ArmIT tyckte var jättekul att evenemanget lockade såpass mycket folk.

13. Samarbete med CBS
I samarbete med CBS så fick Tele2 ett mailutskick till IT-sektionens masterstudenter.

14. Möte med nya företag

Inledande samtal med nya företag förs om framtida arrangemang för IT studenter.

15. Möte med Academic Work

Möte med avtalspartnern Academic Work. Höstens kommande arrangemang diskuterades och 

avtalet gicks igenom.

16. Representation på Startup Grind Göteborg

Närvarande på ett möte för entreprenörer inom Göteborg, ett sätt för ArmIT att hitta startups och 

nya möjliga kunder.

17. Representation på IceCon, Stockholm

Närvarande på IceCon, en mässa för Europas entreprenörer att träffas och se vad Sveriges 

entreprenörer gör. Ordförande var närvarande för att tala om hur man inkluderar studenter, då det 

saknas utvecklare inom branschen.
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18. Representation på World Values Day

Närvarande på World values day, en konferens för värderingar inom ledarskap och företag. Ett led i 

ArmITs kompetensutveckling.

19. SUS-utbildning

Ordförande och Sekreterare har genomgått SUS-utbildning, så att det finns möjlighet för ArmIT att 

få arrangera tillställningar med alkoholtillstånd. Ett led i ArmITs kompetensutveckling.

20. Kårmöten

Varit på ArmU, mässarrangörsforum och mentorskapsforum för att möta motsvarigheter på andra 

sektioner.

21. Anslagstavla

Vi har skapat en egen yta för att marknadsföra oss i sektionslokalen.

22. Arbetsmarknads-utbildning
Vi har varit med på den första arbetsmarknads-utbildningen någonsin. Denna höll till en söndag 

med de andra sektioners arbetsmarknadsgrupper. Detta för att få utbyte av arbetssätt och få idéer 

som kommer göra detta års ArmIT till det bästa ArmIT någonsin. Ett led i ArmITs 

kompetensutveckling.
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Verksamhetsrapport  -  Sommar  &  LP1  2014  

Sommar  -  Ny  hårdvara  
Äskningen  vi  gjorde  blev  godkänd  och  vi  har  migrerat  helt  till  den  nya  servern  som  vi  har  köpt  in.  Irkken  och  
hemsidan  är  stabilare  nu  än  någonsin.  

Bokningsystemet  

Nytt  bokningssystem  som  bygger  på  vårat  autentiseringssystem.  

Mottagningen  
● Stadskampen  
● NollanLunch  
● IRC-föreläsning  
● IT-game  
● NolLAN  

Wildcard  SSL  

Kryptering  för  alla  subdomäner,  inte  enbart  chalmers.it.  Det  blir  möjligt  att  göra  hela  vår  digitala  miljö  säker  
(säkrare)  mot  avlyssning.  

Under  LP2  
Nästa  läsperiod  ska  vi  satsa  på  att  bygga  om  stora  delar  av  chalmers.it  för  att  kunna  uppfylla  långsiktiga  
mål  som  översättning  till  engelska  och  bättre  integration  med  användarsystemet.  

  



FanbärerITs verksamhetsrapport LP1 
 
Under  den  här  läsperioden  har  vi  i  FanbärerIT  avklarat  våra  två  sista,  utöver  sektionsmötena,  
obligatoriska  arrangemang  vilket  var  att  bära  fanan  under  första  dagen  samt  under  
mösspåtagningen.  Utöver  det  har  vi  arrangerat  ytterligare  en  ölprovning  vilket  fokuserade  mer  på  
bredden  som  finns  i  öl  än  en  typ  av  öl.  Vi  har  även  haft  en  pegepisk  teambuilding.  
  
Det  här  har  varit  vår  minst  aktiva  läsperiod  vilket  framför  allt  beror  på  att  mottagningen  ägde  rum  
under  denna  period  och  den  typ  av  arrangemang  som  vi  arrangerar  riktar  sig  mer  mot  en  mindre  
publik  än  vad  som  är  lämpligt  under  mottagningen.  Vi  ville  inte  heller  arrangera  något  halvdant  
som  folk  inte  skulle  vara  helt  nöjda  med  och  vi  valde  därför  att  avstå  från  att  arrangera  något  
extra  under  denna  mottagning.  Enda  undantaget  var  att  närvara  med  fanan  under  det  extra  
insatta  sektionsmötet  vilket  vi  ansåg  självklart.  
  
Närmast  i  tiden  för  oss  ligger  aspningen  vilket  ska  bli  väldigt  roligt.  Blir  med  största  sannolikhet  
samma  upplägg  som  förra  året  med  eventuellt  något  extra  arrangemang  då  vi  ansåg  att  det  
fungerade  väldigt  bra.  Under  tiden  som  aspningen  äger  rum  kommer  vi  även  gå  på  ett  
fanbärarkalas  för  att  lära  känna  andra  fanbärare  på  Chalmers.  Vi  har  naturligtvis  även  det  sista  
sektionsmötet  kvar  att  närvara  på  och  då  ska  även  våra  efterträdare  ska  väljas  in.  
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REVISIONSBERÄTTELSE  

AVSTIGNA  EJ  ANSVARSBEFRIADE  

PERIOD  13-‐14  

ARMIT  JOHN  JOHANSSON  &  LISA  STENBERG  
Har  uppvisat  bokföring  fram  till  2014-‐04-‐28  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  12-‐13  

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

ARMIT  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  

SEXIT  MIKE  PHOOHAD  &  ISABELLE  FRÖLICH  
Har  visat  upp  bokföring  fram  till  2012-‐03-‐29.  Därför  rekommenderar  vi  att  sexIT  ej  blir  
ansvarsbefriade.  

Sida  1  av  4  
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PERIOD  11-‐12  

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  2011-‐05-‐09.  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  2010-‐09-‐28  och  andra  viktiga  dokument  saknas  så  
rekommenderas  SexIT  att  ej  bli  ansvarsbefriade.  

PERIOD  09-‐10  

FRITID  MARTIN  SCHILLSTRÖM  &  DAVID  BJÖRKHEIM  
Då  senast  uppvisade  bokföring  är  till  2009-‐10-‐17  och  andra  viktiga  dokument  saknas  så  
rekommenderas  FrITid  att  ej  bli  ansvarsbefriade.  

STYRIT  NICHLAS  SANDER  &  JACOB  RAIHLE  
Då  senast  uppvisade  bokföring  är  till  2010-‐01-‐13  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.  

Sida  2  av  4  
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PERIOD  08-‐09  

STYRIT  MARCUS  SANDBERG  &  JONATHAN  BROWN  
Det  har  visat  sig  att  det  finns  oklarheter  med  deklarationen  gällande  anmäld  omsättning.  Vi  
rekommenderar  att  StyrIT    08-‐09  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  2014-‐10-‐02  som  vid  en  ytlig  granskning  ser  bra  ut.  

P.R.I.T.  MARKUS  BERGLAND  &  LISA  LIPKIN  
Har  uppvisat  bokföring  fram  till  2014-‐02-‐15  men  har  ej  uppvisat  någon  bokföring  för  perioden.  

NOLLKIT  HAMPUS  DAHLIN  &  DANIEL  EINEVING  
Har  uppvisat  bokföring  fram  till  2014-‐09-‐23  som  vid  en  ytlig  granskning  ser  bra  ut,  men  
behöver  lite  arbete.  

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

ARMIT  SEBASTIAN  SANDBERG  &  SIMON  TAKMAN  
Har  uppvisat  bokföring  fram  till  2014-‐09-‐26  som  vid  en  ytlig  granskning  ser  bra  ut.  

STYRIT  EMMA  GUSTAFSSON  &  SOFIA  EDSTRÖM  
Har  uppvisat  bokföring  fram  till  2014-‐09-‐29  som  vid  en  ytlig  granskning  ser  bra  ut.  

FRITID  OSCAR  MUHR  &  JULIA  FRIBERG    
Har  uppvisat  bokföring  fram  till  2014-‐10-‐02  som  vid  en  ytlig  granskning  ser  bra  ut.  
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Verksamhetsplan,  snIT  14/15  
  

  

Bevaka  och  påverka  utblidningskvalitén  
snIT  ska  arbeta  för  en  hög  utbildningskvalitet  på  programmet,  både  i  ett  helhetsperspektiv  

över  utbildningen  samt  på  enskild  kursnivå.  snIT  ska  även  arbeta  långsiktigt  och  ha  en  

överbick  över  hur  programmet  utvecklas  under  en  längre  tidsperiod.     

Mer  konkret  betyder  ovanstående  att  vi  tänker:  

● Vara  med  på  minst  75%  utav  slutmöten  av  kandidatnivåns  kursutvärderingar.    

● Börja  delta  på  slutmötena  för  kurser  på  masternivå  

● Hålla  löpande  dialog  med  Programmledningen  (PL)  

● Gå  på  möten  med  Utbildningsutskottet  (UU)  

  

Vara  vägledande  och  stödja  studenter  i  studiefrågor  
snIT  vill  att  studenter  ska  känna  att  de  kan  vända  sig  till  oss  i  studiefrågor.  snIT  kommer  i  

första  hand  koncentra  oss  på  saker  där  något  verkar  strida  emot  de  regler  och  föreskriffter  

som  finns,  då  vi  ska  reda  ut  vad  som  gäller  och  föra  en  dialog  med  de  involverade  parterna.  I  

de  fall  där  vi  känner  att  students  fråga  ligger  utanför  vårt  bord,  så  ska  vi  ändå  välkomna  frågor  

och  rådge  studenter  med  kunskap  om  var  de  kan  vända  sig.    

  

Utveckla  kontakten  mellan  kandidat-  och  masterdelarna  på  programmet    
snIT  precis  som  många  andra  har  haft  dålig  representation  på  Lindholmen,  främst  pga  

geografi.  Att  medverka  vid  arrangemang  på  Lindholmen  och  berätta  för  masterstudenter  om  

vad  snIT  gör  så  de  vet  att  de  kan  vända  sig  till  oss  i  studierelaterade  frågor.  Vi  ska  även  att  se  

till  så  att  vi  kan  gå  på  kursutvärderingsmöten  på  Lindholmen,  samt  hålla  en  dialog  med  

masteransvarig  i  styrIT  

  

Fortsätta  utveckla  snIT  
snIT  är  en  förhållandevis  ung  studienämd  och  i  dagsläget  saknar  vi  mycket  utav  den  rutin  som  

finns  på  andra  sektioners  studienämder.  Därför  är  det  mycket  viktigt  att  vi  lägger  tid  på  att  

forsätta  bedriva  ett  arbete  för  att  föra  nämden  framåt  och  se  över  vad  vi  gör  nu,  hur  vi  kan  

förbättra  oss  och  vad  vi  vill  göra  i  framtiden.  

  

För  att  det  ska  vara  någon  mening  med  förbättringsarbetet  så  är  det  av  vikt  att  vi  lägger  tid  på  

att  även  kommande  års  snIT  ska  ta  del  utav  förbättringsarbetet  och  vi  vill  därför  lägga  tid  på  

att  ha  en  bra  kontinuitet  och  aspning.  

  

  
Studiefrämjande  arrangemang  
För  att  främja  studenters  möjlighet  till  goda  studieresultat  vill  snIT  hålla  i  minst  ett  

studiefrämjande  arrangemang  per  läsperiod.  Arrangemangen  ska  vara  utav  sådan  karaktär  

där  nuvarande  studier  eller  framtida  studier  ligger  i  centrum.  Exempel  på  sådanna  



arrangemang  är  pluggkvällar,  både  allmäna  och  inriktade  på  specifika  kurser,  och  

kursvalsinfo.    

  

Pedagogiska  priset  
För  visa  att  vi  på  sektionen  uppskattar  föreläsare,  examinatorer  och  andra  personer  som  är  

involverade  i  pedagogiskverksamhet  så  ska  snIT  se  till  att  det  delas  ut  ett  Pedagogiskt  Pris.  Vi  

ska  även  vara  sexIT  behjälpliga  under  den  finsittning  de  arrangerar  då  själva  priset  delas  ut.    
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1. Operativt arbete

De kontinuerliga åtaganden ArmIT har under året kommer att ta större delen av arbetet. Detta jobb 

består av att:

• Gå på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som ArmIT skall vara 

representerade på

• Anordna evenemang som främjar relationen mellan näringslivet och  IT-programmet

• Förmedla information rörande arbetsmarknadsfrågor till studenter

• Gå över de samarbetsavtal som finns på sektionen

• Ta fram informationsmaterial om IT-programmet riktat mot näringslivet

• Vara med och anordna en arbetsmarknadsdag

2. Fokusområden

Utöver det kontinuerliga arbetet kommer ArmIT 14/15 jobba med några olika fokusområden för att 

belysa IT-programmets bredd.

.

 2.1 Master

Det område ArmIT ligger främst efter i år är inom våra masterprogram. En anledning är att det 

inte befinner sig på samma geografiska plats som kandidatdelen, men även arbetet med att 

inkludera masterstudenter i ArmITs arrangemang har varit bristfälligt. Genom att anordna 

arrangemang som är riktade enbart mot dessa, samt även vara närvarande med dessa på 

Lindholmen, så vill vi utöka vår träffyta.

 2.2 Entreprenörskap

Då ”start-ups” är en väldigt het marknad, både i Sverige, men även ute i världen, så vill vi visa 

på de möjligheter som finns. Vi vill jobba för att fler studenter blir uppmärksamma på hur de 

skall gå tillväga om de vill skapa sin egen start-up, men även få möjlighet att träffa sådana där de
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kan få möjlighet att få jobba på. Det är just nu en stor brist på utvecklare i den här branschen, 

och att inkludera dessa mer, känns som en självklarhet.

 2.3”Icke-IT uttalade” företag

De vanligaste företagen som kommer och presenterar sig själva för IT-sektionen har varit 

konsultbolag, eller renodlade utvecklarföretag. Då dessa företag inte är de enda som har kunnig 

IT-personal, så vill vi i år satsa på att få in andra sorters företag, som gemene teknolog kanske 

inte tänker sig som en framtida arbetsplats.

 

 2.4 Förebilder

Då vi tycker att IT-studenter förtjänar att få tydliga förebilder tidigt, så vill vi jobba för att utöka 

detta. Det vill vi göra genom att försöka skapa träffar både inom sektionen, men även mot 

alumner och företagsprofiler. 

 2.5 Sektionsöverskridande samarbeten

Tidigare har ArmIT jobbat mycket självständigt, förutom inom DatE-IT. Detta vill vi förändra på 

genom att utöka vår kontakt med de andra sektionerna. Det finns en vilja från de flesta sektioner 

att utöka de relationer som redan finns, och ArmIT 14/15 kommer jobba väldigt hårt på att 

försöka anordna både gemensamma arrangemang med andra sektioners arbetsmarknadsgrupper, 

men även ta del av kompetensutbytet. 
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Kostnad Summa

Profilering & Marknadsmaterial 10000

Teambuilding 700

Möteskostnad 4000

Arbetsverktyg 2000

Aspning 3000

DatE-IT 49000

Lunchföreläsning-mat 20000

Evenemang 40000

Totalsumma 128700

Intäkter Summa

DatE-IT 160000

Avtalspartner 70000

Lunchföreläsningar 60000

Arrangemang 60000

Totalsumma 350000

Vinst 221300
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● Tillgodose  IT-sektionens  idrottsbehov  

○ Idrott  på  fredagar  

○ Om  intresse  finns  arrangera  olika  utomhusaktiviteter  

○ Om  intresse  finns,  kolla  på  möjlighet  att  ha  aktiviteter  utöver  de  som  sker  i  

motionshallen,  både  aktiva  och  passiva  

● Arbeta  för  att  få  ihop  lag  till  de  olika  Chalmers  Mästerskapen  

● Kolla  om  det  finns  möjlighet  att  arrangera  tillsammans  med  andra  kommittéer  både  på  

och  utanför  sektionen  

● Arrangera  aspning  
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Sektionsmötet för Informationsteknik 

2014-10-04 

Av Mazdak Farrokhzad, László Sall Vesselényi, David Hallberg Jönsson, Danny Lam, Jack 

Pettersson, Paula Eriksson 

Samarbete med samvete 
Bakgrund 
 

På senaste arbetsmarknadsdagen för D, E, IT - DatE-IT var ett antal företag som är aktiva inom 

försvarsindustrin delaktiga. Bland dessa företag var: 

 

●  ÅF Technology: 

http://www.afconsult.com/en/Sectors/IT--Product-Development/Defence--Security/, 

http://www.afcea.org/sourcebook/details.jsp?dir=C&cid=50009788 

● Aeroflex Gaisler AB: “Aeroflex Gaisler is a provider of system-on-chip (SoC) solutions for 

exceptionally competitive markets such as aerospace, military and demanding commercial 

applications.” 

● Xdin AB/Alten: http://www.alten.com/operations/the-technology-partner/defense, 5.8% av 

omsättning 2014 

● Saab AB (Jas Gripen) 

● Carmenta: http://www.carmenta.com/en/markets/defence/, 

“I den traditionella kundkretsen finns jättarna inom försvarsindustrin.” - 

www.gp.se/ekonomi/1.158603-vill-synas-pa-het-br-digital-marknad 

 

Vi anser att vi som teknologsektion har ett ansvar att inte stödja försvarsindustrins övergrepp på både 

folkrätt och människor runt om i världen. Försvarsindustrin är därutöver en industri som går emot alla 

tankar om hållbar utveckling som vi säger oss värna. Dagens miljöhot tillåter inte heller detta massiva 

slöseri av våra gemensamma resurser och kompetens. 

 

Förslag 
att IT-sektionen som helhet och ArmIT i synnerhet åläggs att ej samarbeta, varken            

direkt eller indirekt - som i fallet DatE-IT, med parter som är delaktiga i kränkningar               

mot folkrätten. 

att delaktighet i kränkningar mot folkrätten innefattar finansiellt stöd till sådana          

kränkningar. 

att IT-sektionen som helhet och ArmIT i synnerhet åläggs att ej samarbeta, varken            

direkt eller indirekt - som i fallet DatE-IT, med parter som levererar och utvecklar              

sådan utrustning eller tjänst som i huvudsak är tänkt att användas i militära syften. 

att parter som är storägare i bolag som gör detsamma även ingår i ovanstående             

attsatser. 

att sektionen åläggs att verka för detsamma i Chalmers och Chalmers Studentkår. 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 
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                        Arbetsmarknadskommittén, ArmIT

                        Teknologsektionen Informationsteknik

                        

ArmITs uttalande gällande motionen ”Samarbete med samvete”:

Motionen ställer ett orealistiskt krav på ArmIT, där varje företag som de kommer i kontakt med skulle 
först behöva godkännas av sektionen. Detta för att försäkra att de inte bryter mot motionen. Detta skulle 
i praktiken göra ArmITs jobb omöjligt och oerhört tidskrävande. Dessutom skulle sektionen tvingas gå ur 
samarbetet med Elektrosektionen och Datasektionen och lämna DatE-IT. Detta då vi inte kan påtvinga 
de andra sektionerna att följa våra regler. Vi tycker att detta är en fråga som sektionen inte kan ta 
ställning till, utan bör i så fall tas på kårnivå. 

ArmIT föreslår att motionen avslås.
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Svar till motion 'Samarbete med samvete' 
  

styrIT:s  svar:  
  

styrIT ser tre problem med motionens följder. Det finns först och främst ett praktiskt                                         

dilemma. Resultatet av motionen skulle innebära att avtalen med två, eventuellt tre, av                                      

sektionens samarbetspartners skulle få avbrytas eftersom Ericsson bland annat                          

utvecklar radar-utrustning åt Jas Gripen, Cybercom håller vapenseminarier och                          

Academic  Work  hyr  ut  konsulter  till  företag  som  Ericsson.  

  

Om ArmIT vore tvungna att avbryta samarbetet med företag som Saab, skulle man                                      

behöva dra sig ur DatE-IT eftersom det skulle vara en omöjlighet att övertala                                      

Elektroteknologsektionen  att  inte  låta  sin  huvudsponsor  delta  på  mässan.  

     

Det andra stora problemet styrIT ser med motionen är att det i praktiken kan vara svårt                                               

att avgöra vilka företag som skulle vara tillåtna och vilka som inte skulle vara det. Vem                                               

anförtros att avgöra om ett företag “levererar och utvecklar sådan utrustning eller tjänst                                      
som i huvudsak är tänkt att användas i militära syften.”? Är det ArmIT som gör det?                                               

Sektionsmötet?  styrIT?  

  

Det tredje problemet är att vapenindustrin är ett politiskt laddat ämne eftersom det                                      

råder olika åsikter bland Sveriges regeringspartier. Som sektion bör vi undvika att ta                                      

politiska ställningstaganden eftersom det råder kårobligatorium vilket innebär att en                             

enskild medlem inte kan välja att gå ur sektionen om hen inte känner sig bekväm med                                               

att  associeras  med  sektionens  åsikter.  

  

styrIT  tror  att  motionen  tjänar  ett  bra  syfte  men  att  sektionen  är  fel  forum  att  lyfta  den  i.    

  

styrIT  rekommenderar  sektionsmötet  att  avslå  motionen  i  sin  helhet.  



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2014-10-04 

Av Mazdak Farrokhzad, László Sall Vesselényi, David Hallberg Jönsson, Danny Lam, Paula Eriksson 

Bojkotta Israel 
Bakgrund 

 
Vi har alla med förskräckning kunnat följa nyheterna från Gaza under sommaren där Israel utför ett 
urskiljningslöst mördande av civila i vad IDF (Israel Defence Force) kallar “Operation Protective Edge”. 
Men att beskydda någon har lite med saken att göra - det handlar om kollektiv bestraffning, där UN 
OCHA (United nations office for the Coordination of Humanitarian Affairs) uppskattar att 1,473 civila har 
dödats, vilket är 69% av de som dött. De flesta som dött är barn eller kvinnor. 
 
Samtidigt planerar Israel att expropriera 400 hektar i Västbanken och att bygga 283 bosättarhem där. 
Det bör inte förvåna någon, det största regeringspartiet, som är det mest moderata i frågan betraktar 
nämligen ockuperade palestinska territorier som en del av stor-israel och vill inte ha någon palestinsk 
stat. 
 
Bosättningspolitiken och den kollektiva bestraffning av palestinierna är ett brott mot folkrätten 
definierad i fjärde genevekonventionen som säger bland annat att: 
 
“Article 33. No persons may be punished for an offense he or she has not personally committed. 
Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited. Pillage is 
prohibited. Reprisals against persons and their property are prohibited.” 
 
“Article. 49. Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from 
occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or 
not, are prohibited, regardless of their motive. [...] The Occupying Power shall not deport or transfer parts 
of its own civilian population into the territory it occupies.” 
 
Israel skyller på mänskliga sköldar, men inga bevis finns för att Hamas använder några sådana - samtidigt 
använder Israel själva mänskliga sköldar och IDFs högkvarter i Tel Aviv ligger ett stenkast ifrån ett stort 
sjukhus. 
 
Allt detta är ett led i den ockupationspolitik som Palestinierna levt i 66 år där befolkningen lever under 
Apartheid, dvs. de har ingen rösträtt och har inte samma juridiska rättigheter som en annan etnisk grupp. 
 
“Apartheid is a crime against humanity. Israel has deprived millions of Palestinians of their liberty and 
property. It has perpetuated a system of gross racial discrimination and inequality. It has systematically 
incarcerated and tortured thousands of Palestinians, contrary to the rules of international law. It has, in 
particular, waged a war against a civilian population, in particular children.” - Nelson Mandela 
 
http://electronicintifada.net/content/mandelas-first-memo-thomas-friedman/4826 
Vi studenter måste göra vad vi kan, och införa akademisk bokjott och bojkott av Israeliska varor och 
produkter. Vissa menar att palestinier kommer drabbas av bojkott och sanktioner, men verktyget 
användes i kampen för Sydafrikas befrielse och är något som palestinska rättighetsaktivister och 
organisationer själva står bakom, och är därför motiverat att använda. 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Felectronicintifada.net%252Fcontent%252Fmandelas-first-memo-thomas-friedman%252F4826%26h%3DZAQGGg0TR%26s%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHo532fGN1zMDMFrxbMjuAVDSm5xg


Sektionsmötet för Informationsteknik 
2014-10-04 

Av Mazdak Farrokhzad, László Sall Vesselényi, David Hallberg Jönsson, Danny Lam, Paula Eriksson 

Förslag 
att ockuperade palestinska territorier (OPT) definieras som alla ockuperade områden inom 

Västbanken, Östra Jerusalem, Gaza i enlighet med UNSC (United Nations Security Council) 478. 
 
att inga varor, tjänster eller produkter införskaffas som kommer från Israel eller OPT som 

producerats av bosättare med sektionens medel. 
 
att sektionen driver föregående attsats vidare i kåren samt gentemot högskolan. 
 
att sektionen driver total akademisk bojkott av Israel. 
 
att sektionen driver föregående attsats vidare i kåren samt gentemot högskolan. 

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut) 



Svar till motion 'Bojkotta Israel' 
  

styrIT:s  svar  
  

Vårt uppdrag som teknologsektion grundar sig i att verka för att alla våra medlemmar                                         

ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid. styrIT anser inte att motionens                                            

innehåll faller inom ramarna för vårat arbete. Utöver detta är vi begränsade i resurser,                                         

speciellt i hänsyn av tid. Dessutom har sektionen många andra frågor som bör                                      

prioriteras  som  i  större  utsträckning  gynnar  medlemmarna.  

  

Vidare  är  styrIT  osäkra  på  huruvida  detta  är  en  gemensam  åsikt  bland  medlemmarna.    

Chalmers har kårobligatorie, vilket innebär att som student på Chalmers måste du                                   

betala kår- och sektionsavgift. Detta medför ett ställningstagande av detta slag att en                                      

medlem  blir  påtvingad  att  associeras  med  denna  åsikt  på  grund  av  sitt  studieval.  

  

Vad innebär en “akademisk bojkott”? Om det skulle innebära att inga israeliska                                   

utbytesstudenter får vara medlemmar i vår sektion får det vissa konsekvenser. En                                   

israelisk utbytesstudent som i huvudsak läser kurser tillhörande IT-programmet har                             

ingen möjlighet att gå ur sektionen och/eller kåren. Teknologsektionen                          

Informationsteknik strävar efter att vara en inkluderande och jämlik sektion, vilket                                

motionens innehåll kan anses strida mot. I tillägg kan varken sektionen eller kåren                                      

välja  att  inte  anta  någon  med  behörighet  att  studera  vid  lärosätet.    

  

Att genomföra att-satserna skulle betyda mycket merarbete på ett redan tungt uppdrag                                   

för många av sektionens aktiva. För att inte riskera minska kvalitén i den redan                                         

existerande verksamheten skulle ytterligare resurser behöva avsättas för detta. I fallet                                

att motionen bifalles av sektionsmötet föreslår styrIT att en särskild arbetsgrupp utses                                   

för  att  driva  denna  fråga.  

  

Sammanfattningsvis anser styrelsen att sektionen är fel forum att driva dessa frågor i                                      

och ett ställningstagande påtvingar association med eventuella oönskade åsikter för                             

medlemmarna.  

  

Därför  rekommenderar  styrIT  sektionsmötet  att  avslå  motionen  i  sin  helhet.  
  


