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§ 1 Mötets öppnande 

Emma Gustafsson (styrIT) öppnar mötet 18:16. 

§ 2 Val av mötets ordförande 

Philip Steingrüber (IT09) väljs som mötesordförande. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 

Sara Johansson (styrIT) väljs som mötets sekreterare. 

§ 4  Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Ivar Josefsson (IT13) och Pontus Malm (IT12) väljs som mötets justerare tillika 
rösträknare. 

§ 5 Närvarande 

IT14: 32 st 
IT13: 35 st 
IT12: 17 st 
IT11: 3 st 
IT10: 8 st 
IT09: 4 st 
 
 
Totalt 99 st närvarande. 

§ 6  Mötets behöriga utlysande 

Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst. 

 

§ 7  Fastställande av mötets dagordning 

styrIT yrkar på att lägga till en punkt under §9  d) styrIT. 
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Sektionsmötet fastställer dagordningen med föreslaget tillägg. 
 

§ 8  Adjungeringar 

Daniel Billman (AE-styret) adjungeras in med närvarorätt. 
 

§ 9  Meddelanden 

a) Joacim Svärd (AO) meddelar om att Härrydabstun kommer vara stängd 
nästa år pga ombyggnad, Studentrösten har nu hållts på alla sektioner, det 
kommer komma ut en medlemsmätning nästa vecka och att det kommer vara 
lussefika imorgon (12/12) i kårhuset. 
 
b) Niklas Wärvik (FuM) meddelar om vad som togs upp på senaste FuM, bl.a. 
att fullmäktige just nu jobbar med Chalmers värdegrund och åsiktsprogram 
och om man har åsikter kring hur dessa ska se ut kan man prata med honom.  
 
c) Simon Takman (ArmIT) meddelar att ArmIT har en enkät på sekt.armit.se 
som alla gärna får fylla i för att ArmIT ska kunna förbättra sitt arbete och att 
enkäten är extra bra att fylla i om man har tänkt aspa ArmIT nu i LP3. 
 
d) styrIT meddelar om att Data har haft inbrott i sin lokal medan det var folk i 
lokalen och uppmanar därför alla att tänka på att inte lämna värdesaker 
obevakade. 

 
 

 

§ 10 Verksamhetsrapport 

a) styrIT 
Emma Gustafsson (styrIT) föredrar styrITs verksamhetsrapport enlig bilaga. 
 
b) snIT 
Erik Norlander (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. 
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e) sexIT 
Edvard Hübinette (sexIT) föredrar sexITs verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 
f) frITid 
Oscar Muhr (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport enligt bilaga. 
Meddelar även att IT kom trea i CM i innebandy idag! 
 
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 Verksamhetsplaner och budgetar 

Föreligger ej. 
 

§ 12 Propositioner 

a) Kommunikationspolicy 
Robin Sveningson (styrIT) föredrar propositionen enligt bilaga. 
Robin svarar på frågor. 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
b) Inköp av nya soffor 
Markus Bergland (P.R.I.T.) föredrar soffornas nuvarande tillstånd - “Det finns 
inga ord grova nog att beskriva”. 
Sofia Edström (styrIT) föredrar propositionen enligt bilaga. 
Sofia svarar på frågor. 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 

§ 13 Motioner 

a) Motion om ändring av beteckning av flashIT 
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Katarina Bergbom (flashIT) lyfter motionen enligt bilaga. 
Emma Gustafsson (styrIT) föredrar styrITs utlåtande enligt bilaga. 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

 
 

§ 14 Personval I 

a) FanbärerIT 
Johan Andersson (IT13) ställer sig upp som intresserad av att sitta som 
ordförande i FanbärerIT. 
Johan Andersson presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Johan Andersson lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den 
nominerade.  
Johan Andersson väljs enhälligt till ordförande i FanbärerIT. 
 
Lisa Lipkin (IT13) och Ina Tran (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som 
ledamöter i FanbärerIT. 
Ina Tran (IT13) lämnar rummet. 
 
Lisa Lipkin (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Lisa Lipkin lämnar rummet. 
 
Ina Tran (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
Ina Tran presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Ina Tran lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de nominerade.  
 
Sektionsmötet går till beslut. 
Lisa Lipkin (IT13) och Ina Tran (IT13) väljs enhälligt till ledamöter i FanbärerIT. 
 
b) NollKIT 
Tina Mostafavi (IT14) och Kevin Hoogendijk (IT14) ställer sig upp som 
intresserade av att sitta som ordförande i NollKIT15. 
Kevin Hoogendijk lämnar rummet. 
 
Tina Mostafavi presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Tina Mostafavi lämnar rummet. 
 
Kevin Hoogendijk (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Kevin Hoogendijk presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Kevin Hoogendijk lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de 
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nominerade. 
 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet begär sluten votering. 
 
Mötet ajourneras 19:58 och återupptas 20:15. 
 
Tina Mostafavi väljs till ordförande i NollKIT15. 
 
Christian Persson (IT14) ställer sig upp som intresserad av att sitta som kassör 
i NollKIT15.  
Christian Persson presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.  
Christian Persson lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den 
nominerade.  
Christian Persson väljs enhälligt till kassör i NollKIT15. 
 
Ina Tran (IT13), Mats Högberg (IT14), Viktoria Bogren (IT14), Martin Tran (IT14), 
Johannes Hildén (IT14), Kevin Hoogendijk (IT14), Neda Farhand (IT14) och 
Katarina Bergbom (IT14) ställer sig upp som intresserade av att sitta som 
ledamöter i NollKIT15. 
 
Samtliga kandidater förutom Viktoria Bogren (IT14) lämnar rummet. 
 
Viktoria Bogren (IT14) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Viktoria Bogren lämnar rummet. 
 
Kevin Hoogendijk (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Kevin Hoogendijk presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Kevin Hoogendijk lämnar rummet. 
 
Katarina Bergbom (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Katarina Bergbom presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Katarina Bergbom lämnar rummet. 
 
Mats Högberg (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Mats Högberg presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Mats Högberg lämnar rummet. 
 
Neda Farhand (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Neda Farhand presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Neda Farhand lämnar rummet. 

Philip Steingrüber Andreas Rolén Sara Johansson 
Mötets ordförande Mötets andra ordförande Mötets sekreterare  
 
Ivar Josefsson Pontus Malm Oscar Evertsson 
Mötets första  justerare Mötets andra justerare Mötets tredje justerare 

 



 

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 

Sektionsmöte 2014-12-11, HB3 18:15 

 
Martin Tran (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Martin Tran presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Martin Tran lämnar rummet. 
 
Johannes Hildén (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Johannes Hildén presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Johannes Hildén lämnar rummet. 
 
Ina Tran (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
Ina Tran presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Ina Tran lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de nominerade. 
 
Sektionsmötet är redo att gå till beslut. 
Sektionsmötet begär sluten votering. 
 
Mötet ajourneras 21:49 och återupptas 22:22. 
 
Sektionsmötet beslutar att välja in Viktoria Bogren (IT14), Katarina Bergbom 
(IT14), Mats Högberg (IT14), Johannes Hildén (IT14) och Ina Tran (IT13) som 
ledamöter i NollKIT15. 

 
 

§ 15 Revisionsberättelse 

Marika Hansson (Lekmannarevisor) föredrar revisionsberättelsen enligt bilaga. 
 

§ 16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser   

a) frITid11/12 
Tomas Urdell (IT09) föredrar frITid11/12’s verksamhetsberättelse enligt bilaga. 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet beviljar ansvarsfrihet för frITid11/12. 
 
b) sexIT13 
Sofia Edström (IT12) och Emma Gustafsson (IT12) föredrar sexIT13’s 
verksamhetsberättelse enligt bilaga. 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet beviljar ansvarsfrihet för sexIT13. 

 
c) styrIT 13/14 
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Andreas Rolén (IT11) och Magnus Larsson (IT10) föredrar styrIT13/14’s 
verksamhetsberättelse enligt bilaga. 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrIT13/14. 

§ 17 Personval II 

c) sexIT 
Oscar Muhr (IT13) ställer sig upp som intresserad av att sitta som ordförande i 
sexIT15. 
Oscar Muhr presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Oscar Muhr lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den 
nominerade.  
Oscar Muhr väljs enhälligt till ordförande i sexIT15. 
 
Matilda Horppu (IT13) ställer sig upp som intresserad av att sitta som kassör i 
sexIT15.  
Matilda Horppu presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.  
Matilda Horppu lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den 
nominerade.  
Matilda Horppu väljs enhälligt till kassör i sexIT15. 
 
Michelle Tran Luu (IT14), Rebecka Reitmaier (IT14), Erik Karlkvist (IT14), 
Miranda Bånnsgård (IT14), Hampus Rönström (IT14), Andréas Erlandsson 
(IT14), Jakob Holmgren (IT14), Tobias Alldén (IT14) och Martin Tran (IT14) 
ställer sig upp som intresserade av att sitta som ledamöter i sexIT15. 
 
Samtliga kandidater förutom Martin Tran (IT14) lämnar rummet. 
 
Martin Tran (IT14) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Martin Tran lämnar rummet. 
 
Michelle Tran Luu (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Michelle Tran Luu presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Michelle Tran Luu lämnar rummet. 
 
Jakob Holmgren (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Jakob Holmgren presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Jakob Holmgren lämnar rummet. 
 
Andréas Erlandsson (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Andréas Erlandsson presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
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Andréas Erlandsson lämnar rummet. 
 
Erik Karlkvist (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Erik Karlkvist presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Erik Karlkvist lämnar rummet. 
 
Tobias Alldén (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Tobias Alldén presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Tobias Alldén lämnar rummet. 
 
Miranda Bånnsgård (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Miranda Bånnsgård presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Miranda Bånnsgård lämnar rummet. 
 
Hampus Rönström (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Hampus Rönström presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Hampus Rönström lämnar rummet. 
 
Rebecka Reitmaier (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Rebecka Reitmaier presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Rebecka Reitmaier lämnar rummet. 
 
Rebecka Reitmaier lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de 
nominerade. 
Sektionsmötet är redo att gå till beslut. 
Sektionsmötet begär sluten votering. 
 
Philip Steingrüber (IT09) yrkar på att riva upp beslutet om val av 
mötesordförande och nominerar Andreas Rolén (IT11) som ny 
mötesordförande. 
Sektionsmötet beslutar att välj Andreas Rolén (IT11) som ny mötesordförande. 
 
Mötet ajourneras 23:55 och återupptas 00:31. 
 
Sektionsmötet beslutar att välja in Rebecka Reitmaier (IT14), Andréas 
Erlandsson (IT14), Jakob Holmgren (IT14), Michelle Tran Luu (IT14), Erik 
Karlkvist (IT14) och Miranda Bånnsgård (IT14) som ledamöter i sexIT15. 

 
d) P.R.I.T. 
Jesper Jaxing (IT14) och Alexander Branzell (IT13) ställer sig upp som 
intresserade av att sitta som ordförande i P.R.I.T.15. 
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Jesper Jaxing lämnar rummet. 
 
Alexander Branzell (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Alexander Branzell lämnar rummet. 
 
Jesper Jaxing (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Jesper Jaxing presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Jesper Jaxing lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de 
nominerade.  
 
Sektionsmötet är redo att gå till beslut. 
Sektionsmötet begär sluten votering. 
 
Pontus Malm (IT12) yrkar på att välja in en ny justerare tillika rösträknare. 
Oscar Evertsson (IT14) nominerar sig själv som justerare tillika rösträknare. 
Sektionsmötet beslutar att välja Oscar Evertsson (IT14) som justerare tillika 
rösträknare. 
 
Mötet ajourneras 00:52 och återupptas 01:01. 
 
Jesper Jaxing (IT14) väljs till ordförande i P.R.I.T.15. 
 
Gustav Bergström (IT14) och Erik Risfelt (IT13) ställer sig upp som intresserad 
av att sitta som kassör i P.R.I.T.15.  
Erik Risfelt (IT13) lämnar rummet. 
 
Gustav Bergström (IT14) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.  
Gustav Bergström lämnar rummet. 
 
Erik Risfelt (IT14) kommer tillbaka in i rummet. 
Erik Risfelt presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Erik Risfelt lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de 
nominerade.  
 
Sektionsmötet går till beslut. 
Sektionsmötet begär sluten votering. 
 
Mötet ajourneras 01:30 och återupptas 01:41. 
 
Gustav Bergström (IT14) väljs till kassör i P.R.I.T.15. 
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André Samuelsson (IT13), Lage Bergman (IT14), Björn Hedström (IT13), 
Alexander Branzell (IT13), Oskar Rutqvist (IT13), Johan Lindskogen (IT12), 
Henry Yang (IT13), Erik Risfelt (IT13) och Adrian Bjurgård (IT11) ställer sig upp 
som intresserade av att sitta som ledamöter i P.R.I.T.15. 
 
Samtliga kandidater förutom Lage Bergman (IT14) lämnar rummet. 
 
Lage Bergman (IT14) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Lage Bergman lämnar rummet. 
 
Erik Risfelt (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
Erik Risfelt presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Erik Risfelt lämnar rummet. 
 
André Samuelsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
André Samuelsson presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
André Samuelsson lämnar rummet. 
 
Adrian Bjurgård (IT11) kommer tillbaka in i rummet. 
Adrian Bjurgård presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Adrian Bjurgård lämnar rummet. 
 
Alexander Branzell (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
Alexander Branzell presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Alexander Branzell lämnar rummet. 
 
Johan Lindskogen (IT12) kommer tillbaka in i rummet. 
Johan Lindskogen presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Johan Lindskogen lämnar rummet. 
 
Björn Hedström (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
Björn Hedström presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Björn Hedström lämnar rummet. 
 
Oskar Rutqvist (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
Oskar Rutqvist presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Oskar Rutqvist lämnar rummet. 
 
Henry Yang (IT13) kommer tillbaka in i rummet. 
Henry Yang presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. 
Henry Yang lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående de 
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nominerade. 
 
Sektionsmötet är redo att gå till beslut. 
Sektionsmötet begär sluten votering. 
 
Andreas Rolén (IT11) yrkar på att gå till §18 medan rösterna räknas. 
Sektionsmötet beslutar att gå till §18. 

 
Mötet ajourneras 02:47 och återupptas 03:11. 
 
Sektionsmötet beslutar att välja in Lage Bergman (IT14), Björn Hedström 
(IT13), André Samuelsson (IT13), Erik Risfelt (IT13) och Oskar Rutqvist (IT13) 
som ledamöter i P.R.I.T.15. 

 

§ 18 sexITs julkalender 
Erik Karlkvist (IT14) läser upp dagens lucka i sexIT’s julkalender. 

 

§ 19 Övriga frågor 

a) Sittande NollKIT, sexIT och P.R.I.T. vill träffa de nyinvalda i NollKIT, sexIT 
och P.R.I.T. 
 

 

§ 20 Mötets avslutande 

Andreas Rolén avslutar mötet 03:13. 
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Verksamhetsrapport styrIT 14/15 Lp2 

Allmänt 

Vi upplevde att vi främst ägnade tid åt det rent operativa arbetet förra läsperioden och har denna 
läsperiod försökt lägga mer tid på saker vi vill förändra. Vi har bland annat tagit fram 
Kommunikationspolicyn som lyfts idag och arbetar med att se över styrdokument. Bland annat den 
ekonomiska policyn för att definiera tydligare vad som gäller revision och bokföring och lägga större 
vikt på att ansvarsposter blir ansvarsbefriade.  
 
Vi har gått på flertal möten, utskott och diskussionsforum.  

Kommunikation  

För att informera sektionens medlemmar om vad som sker på sektionen har vi skickat ut nyhetsbrev 
med information om förestående event.  

Master 

I veckan har en intressekväll hållits för en arbetsgrupp som vi hoppas kunna dra igång. Gruppen är 
tänkt att verka för att arrangera sociala event, men också studie och arbetsrelaterade tillfällen för 
sektionens masterelever. 
 
Om gruppen skulle fungera bra är hoppas styrIT att det ska kunna utvecklas till en stadigvarande 
kommitté. 

Lokaler 

Arbetet med att inreda Bunkern har tyvärr stått rätt still ett tag, och används idag som en slags 
kundvagnsparkering. Vi undersöker just nu vad en ny, ljudisolerande dörr kostar. 
 

Övrigt 

Tillsatt en arbetsgrupp bestående av ArmIT och styrIT som ska arbeta med planeringen av 
kandidatmiddagen som preliminärt kommer arrangeras den 8e maj.  
 
Vi har tillsammans med ArmIT och snIT anordnat studentrösten i Hubben, och det var väldigt många 
sektionsmedlemmar som tog tillfället i akt och tyckte till, vilket vi tycker var väldigt roligt. 
 
 
 
 
 

 

 



Verksamhetsrapport LP2, snIT 14/15  Vad håller vi på 

med egentligen? 

Möten 

Interna: 

Kontinuerliga studienämndsmöten 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. 
Utbildningutskottet 

Möten mellan utbildningsenhetens Ordförande och vice Ordförande, samt Ordförande 
för alla sektioners studienämnder eller utbildningsutskott.  
Med PL för SE och IDmaster 

Om problemet som kallas Göta Älv, och hur man bygger broar över det. Se styrITs 
verksamhetsrapport. 
Masteransvariga i SNx 

Flera Masteransvariga från olika studienämnder hade ett möte för att diskutera 
studiebevakning på masternivå.  
Kursnämnder 

Slutmöten i kurser ifrån LP1 pågår just nu. Vi har en representant på alla om möjligt. 

Kursvalsinfo inför vårterminen för åk. 2 och 3 

Arrangerat en liten kursvalsinfokväll för framförallt 2:orna och 3:orna. 

Pluggkväll LP 1 

Arrangerat en pluggkväll för 1:orna inför deras första två tentor, där fanns bl.a. mat och 
SIledare. 

Studentrösten 

Hållit i studentrösten tillsammans med styrIT & ArmIT. Studenter vill se en bättre 
studiemiljö i Hubben 2.1. De vill även se mer tydligt vad kursutvärderingarna gör för 
skillnad. 

Pedagogiska priset 

Samlat in nomineringar till PP, tillsatt en liten jury samt delat ut priset. Puffat/toastat 
finsittningen. 

Hjälpt studenter vid problem 

Svarat på studierelaterade frågor via mail, oftast kursspecifika saker. 
 



Verksamhetsrapport
LP2



Aspning



Hall-o-vin



Sekreten
!



Minimottagning

mottagning



Frågor?
● Kanske svar.



Verksamhetsrapport
Läsperiod 2 - Aspning



Hubben 2.1
● Piskat städnollan
● Standardinköp
● Fixade häftapparat för en kort tidsperiod

● Fixa-Hubben dagen!



Aspning
● Pubrundeförberedelser
● CAsp
● Aspu

● Asparnas egna arr!



P(rogram)R(åd)
● Haft rustkalas
● Hjälpt Häks
● Efteraspförfest

● Pubrunda!



Inför framtiden
● Soffor?
● Bord?
● Kylar?
● Lampor?

● Ett jobb får P.R.I.T ‘15!



Verksamhetsrapport
2014 LP2



Sensation White — ET-raj på Gasquen

d
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Halloweensittning



Halloweensittning



Aspning!



Aspning!



Aspning!



Aspning!



Sekreten!

Hemliz. Det ägde.



Aspning — Mexico!



Aspning — Mexico!



Pedagogiska priset



Pedagogiska priset



Ohmsits och sånt



Varit på calais



Frågor på det?



frITid Verksamhetsrapport LP2 - 2014

Under läsperioden har vi:


 * Haft kontinuerliga idrottsaktiviteter i motionshallen

 * Anmält lag till CM i innebandy

 * Spelat CM i innebandy

 * Varit på CHESS(CHalmers Enade SportSällskap)-möte med andra idrottskommitéer

 * Anordnat den första upplagan av löptävlingen “RunforIT”

 * Vi har haft möte
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1. DatE-IT
Årets arbetsmarknadsmässa har ägt rum. Tillsammans med Speakers week dagarna innan så har det 

varit största fokuset under hösten. Företag som Google, Opera, Ericsson etc ställde ut i år.

2. Monterevent Academic Work
Vi har haft ett monterevent i Edit-entren med Academic Work. 

3. Lunchföreläsning Ericsson
Vi ¨har haft Ericsson under en lunchföreläsning.

4. ArmU möten
Kontinuerliga möten med andra Arbetsmarknadsgrupper, i form av ArmU, Mässarrangörsforum och
Mentorskapsforum. 

5. Arbetsmarknadskalas
Vi har varit på Arbetsmarknadskalas hos E. Ett tillfälle att träffa de andra arbetsmarknadsgrupperna 
under lättare former.

6. Möten med StyrIT angående Kandidatmiddag
Möten med StyrIT angående 2015 års kandidatmiddag. Planering och fokusgrupp tillsatt.

7. Teambuilding
Vi har haft teambuilding för att stärka gruppens dynamik.

8. Studentrösten
 Medverkade under studentrösten i hubben för att få svar på vad studenter tyckte om våra olika 

evenemang samt ta emot tips om nya saker.

9. Möten med samarbetspartners
Vi har haft möten med våra olika samarbetspartners, gällande avtal och avstämning för hur året har 

sett ut.

ArmIT
Teknologsektionen Informationsteknik info@armit.se
Hörsalsvägen 6 http://www.armit.se
412 58 Göteborg



Verksamhetsrapport digIT - LP2 2014 

Lys upp tillvaron 
Vi har äskat för 6st Philips Hue som nu lyser upp tillvaron i hubben. 

Accesspunkt i grupprummet 
För att underlätta utveckling mot lokala tjänster (databaser, användarhantering, osv.) 

Mer kod! 
All vår kod finns ligger uppe offentligt på Github sedan ett tag tillbaka. 

● System för att styra lamporna 
● Omkodning av backend för chalmers.it 

git-föreläsning 
Introduktionsföreläsning i git för IT14 

Aspning 
Aspmöte 8e december 

Fler asptillfällen efter jul 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fcthit&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw-PDZE-syZ_p0VAxqEeth6n5Kzg


FanbärerITs verksamhetsrapport LP2 
 

Aspning 
FanbärerIT har arrangerat aspning vilket hade en stor variation på antalet deltagare på varje 

arrangemang. I slutändan får slutsatsen att det var lyckat dras. 

 

Fanbärarkalas 
FanbärerIT har gått på fanbärarkalas där nya medaljer har införskaffats. Hade en förfest 

tillsammans med maskins fanbärare och träffade flertalet fanbärare senare på kalaset. 

 

Inventarier 
FanbärerIT har införskaffat ett antal inventarier för att göra våra arrangemang ännu mysigare 

att gå på. 





mailto:styrit@chalmers.it
https://chalmers.it
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Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik 

20141208 

av styrIT 

 

Inköp av nya soffor 
 

Bakgrund: 
Våra Hubbensoffor i stora rummet är i mycket dåligt skick, vilket gör att vi kommer att 

behöva köpa in nya mycket snart. Vi ämnar dessutom att i framtida budgetar årligen avsätta 20 

000 kr till en buffert för framtida soffinköp, men i nuläget behövs en mer akut åtgärd. 

 

 

Förslag: 
Vi yrkar på 

 

      Att 
● 23 000 kr tas från budgetposten “Hubbenutveckling” 
● 10 000 kr tas från budgetposten “Äskningar” 
● 5 500 kr tas från budgetposten “Sparpengar  hubbenutveckling” 

● ca 70 000 kr tas från sektionens sparade pengar 

 

till ändamålet att köpa in nya soffor. 

 





Svar på ‘Motion om ändring av betäckning av flashIT’ 
 
styrITs svar: 

 
styrIT har godkänt flashITs uppdaterade stadga och håller med om att reglementet bör 
uppdateras.  
 
styrIT rekommenderar att motionen bifalles i sin helhet 



Valberedningens nomineringar
inför sektionsmötet i LP2 2014

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers tekniska högskola



Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it



FanbärerIT’15

Med stolt och härlig ära,
kan dessa fanan bära.
Även nog ge oss en lektion,
I vad som är fin tradition.
Med erfarenhet i sin folder,
kan de föra sektionen in i guldålder.
Med finkläder och mössan i vitt,
kommer de stoltsera FanbärerIT

Ordförande - Johan “Kruken” Andersson

Har frack. Johan har visat ett stort intresse för FanbärerIT, och vi tror att han kan driva
verksamheten framåt. Med ett även utomordentligt fantastiskt namn kommer han bära
sektionens fana ståndigt med stolthet.

Ledamot - Lisa “Nika” Lipkin

Har långklänning, samt goda idéer och visioner för kommittén. Uppvisat styrka nog att
kunna bära fanan.

Ledamot - Ina “Chess” Tran

Har flertalet högtidskläder och visat engagemang för verksamheten. Vi tror att Ina har
disciplinen att kunna sitta både i NollKIT och FanbärerIT.



NollKIT’15

En pegepisk härlig klunga,
som kan Nollan in i Chalmers slunga.
Med en perfekt balans mellan ut och in,
kan 15 få bästa Mottagningen någonsin.
Med meriter som kompletterar varandra,
kan de planeringens långa väg vandra.
Med detta utomordentligt stabila NollKIT,
kan det mesta gå problemfritt.

Ordförande - Tina “Tiny” Mostafavi

Struktur är Tinas andra namn och vi tror att hon kan bidra med den stabilitet som
NollKIT behöver. Hon kommer inte att ha några problem att leda resten av gruppen
från alla dess sidospår de kan hamna in på.

Kassör - Christian “Saser” Persson

Christian upplevs som både mogen och jordnära. Han tillför en bra variation till gruppen.
Skulle ta alla sina arbetsuppgifter på stort allvar.

Phadderchef - Ina “Chess” Tran

Ina är en framåt och social tjej. Hon kan på ett bra sätt ta sig an rollen som NollKITs
kontakt gentemot phaddrarna med hjälp av sin goda energi och sociala förmåga. Har
bra kontakt med många äldre studenter vilket gör henne till en bra phadderchef.

Organisatör - Mats “Mad Mats” Högberg

Med stort lugn och en god känsla för struktur ser vi Mats som en självklar del av
NollKIT. Gillar att hålla koll på saker och ting och hade bidragit mycket till gruppen.

Nolluppdragschef - Viktoria “Boeg” Bogren

Viktoria ses och hörs mycket och kan med detta bidra med mycket energi till resten
av NollKIT. Hon har även stor kreativ förmåga och kan bidra med många roliga och
varierade nolluppdrag. Nollan kommer inte ha några problem att bli peppade inför sina
uppdrag.



PR-chef - Martin “Tino” Tran

Med brinnande engagemang för NollKIT verksamhet och öppen för alla aspekter i
NollKIT ser vi Martin som en viktig pusselbit. Med hjärta och driv kommer han att
lysa upp tillvaron för nästa års nollan.

Modulchef - Johannes “Jolle” Hildén

Stabil kille med god livserfarenhet. Johannes har stort stöd av resten av gruppen och
skulle passa i flera roller. Med stort lugnt kan han ta ner de andra på jorden om det blir
för galet.



P.R.I.T.’15

En härligt lagom spacad skara,
som när det gäller lugnet kan bevara.
Har både kärlek och vision,
för våran egen lilla frizon.
de håller alltid på med nåt stort,
när du går genom Hubbens port.
De kan snart räknas in vår P.R.I.T.-elit,
till denna konstellation, hyser vi vår tillit.

ChefChef - Jakob “Holmus” Holmgren

Ansvarstagande, stabil och ödmjuk utan att vara rädd för att sätta ned foten när det
behövs. Med god initiativförmåga och öppen att höra allas röster. Även förmågan att
överblicka och prioritera rätt sak vid rätt tillfälle gör att vi tror att Jakob kan axla
ansvaret utmärkt som nästa ChefChef.

Ka$$Chef - Gustav “Gurrabz” Bergström

Uppvisat både det intresse och den struktur som krävs av en kassör. Gustav har goda
insikter i verksamheten och visioner inför det nya året.

Øhlchef - Jesper “Jax” Jaxing

Härlig snubbe med särklass bästa aspbild. Utöver sin goda utstrålning och stora stöd
från övriga aspar, tror vi att han med goda idéer om verksamheten kan vara ett utmärkt
tillägg. Jesper har god energi och är inte rädd för att dra det sista strået till stacken.

RustChef - André “Tejp” Samuelsson

Tejp innehar ett riktigt rustmästarnick. Med gediget intresse för allt som heter rust,
konstruktion och bygge är rustverksamheten i säkra händer. Har mycket erfarenhet från
tidigare uppdrag.

MaterialChef - Lage “Leigh” Bergman

En skön snubbe som kan ta världen med en klackspark men är inte rädd för att ta allvaret
när det väl gäller. Har bra koll på verksamheten samt visioner inför det kommande året.
Vi tror att Lage blir en viktig pusselbit i P.R.I.T.-gruppen.



PR-Chef - Björn “Urza” Hedström

Har visat stort intresse för posten. Visat goda PR-egenskaper under aspningen och tagit
mycket eget initiativ. Vi tror att posten som PR-chef kan ge honom utlopp för sin
kreativitet.

MatChef - Katarina “Lovre” Bergbom

Katarina är en stabil tjej med fötterna på jorden. Har förtrollats av Hubbens magiska
känsla och har många visioner för hur lokalen kan utvecklas. Med ett gediget intresse
för allt vad gäller mat och inte rädd för att bjuda på sig själv tror vi hon kan vara ett
utmärkt tillägg i P.R.I.T. ’15.



sexIT’15

Denna grupp vi visar upp,
har vi granskat med lupp.
De kommer klara,
att sexITs standard bevara.
Ett go och glatt gäng,
med redigt däng.
De blir snart bäst,
på att arra fest!

Sexmästare - Oscar “Princess” Muhr

Ger intrycket av att vara en mogen och ansvarstagande person. Kan delegera uppgifter
till andra utan att köra över dem. Passar bra tillsammans med resten av den samman-
satta kommittén, och har stort stöd av övriga aspar. Visade utmärkt engagemang under
Mexico. Stabil och pålitlig under stress. Vi tror att Oscar kan bli en utmärkt sexmästare.

Kassör - Matilda “Horppan” Horppu

Upplevs som en ansvarstagande och mogen person. Matilda tillför stabilitet och god
stämning till gruppen som helhet. Har visat intresse för kassörsarbetet och tar sina
arbetsuppgifter på stort allvar. Ständigt med fötterna på jorden men inte rädd för att
ha kul. En perfekt balans vilket är viktigt i kassörsarbetet.

Sexmästarinna - Michelle “Tingeling” Tran Luu

Glädjespridare som är mycket omtyckt i gruppen, och har stort intresse för allt vad gäller
mat. Hon är en social person som kan ge ett gott intryck av sexIT både på IT och resten
av Chalmers. God stresstolerans som kan hantera eventuella problem i köket.

Øhlchef - Rebecka “Bexi” Reitmaier

Är väldigt taggad på posten. Lätt att lära sig i baren och tar mycket initiativ. Passar
bra i gruppen och kan tillföra många galna upptåg.

Kulturchef - Erik “Superik” Karlkvist

Med struktur och engagemang så tror vi att Erik kan leda sexITs sittingskultur till nya
höjder. Erik har även visat stort intresse för toastningen och livsstilen.



Stylist - Miranda “Dumle” Bånnsgård

Med sin glada personlighet och förmåga att liva upp stämningen tillför Miranda mycket
till gruppdynamiken. Hon har även påvisat stor kreativitet och energi.

PR-Chef - Hampus “ClausX” Rönström

En skön snubbe med många visioner kring sexITs verksamhet. Han kan tillföra mycket
till sexIT som grupp.

Bry - Andréas “fishur” Erlandsson

Med stort stöd från resten av gruppen så tror vi att Andréas kan ta ansvar för det ingen
annan vill. Med bra överblicksförmåga tror vi att han kan hjälpa till där det behövs.



Valberedningens extra
nominering

inför sektionsmötet i LP2 2014
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers tekniska högskola



Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it



P.R.I.T.’15

ChefChef - Jesper “Jax” Jaxing

Utöver sin goda utstrålning och stora stöd från övriga aspar, tror vi att han med goda
idéer om verksamheten kan vara ett utmärkt tillägg. Jesper har god energi och är inte
rädd för att dra det sista strået till stacken. Härlig snubbe med särklass bästa aspbild.



Martin Nilsson Sektionsmöte: 2014-12-11
Marika Hansson Utgåva: 1
2014-12-06

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. Därför rekommenderar vi att StyrIT 
blir ansvarsbefriade.

FRITID PHILIP EKMAN & FILIP CARLÉN

Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver :nslipas. Därför 
rekommenderar vi att FrITid ej blir ansvarsbefriade.

PERIOD 13

SEXIT SOFIA EDSTRÖM & EMMA GUSTAFSSON

Har uppvisat bokföring som ser bra ut dock saknas en namntäckning och en 
resultatrapport I pärmen. Om detta läggs till innan sektionsmötet så 
rekommenderar vi att sexIT 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 :nns en del detaljer kvar att 
:xa 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 visat upp bokföring som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att FrITid 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 :nns 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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Martin Nilsson Sektionsmöte: 2014-12-11
Marika Hansson Utgåva: 1
2014-12-06

SITTANDE

SEXIT EDVARD HÜBINETTE & JULIA FRIBERG

Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-24 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

P.R.I.T. MARKUS BERGLAND & LISA LIPKIN

Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-25 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

NOLLKIT HAMPUS DAHLIN & DANIEL EINEVING

Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-28 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

DIGIT PONTUS MALM & CHRISTOFFER MEDIN

Har ej uppvisat någon bokföring för perioden.

ARMIT SEBASTIAN SANDBERG & SIMON TAKMAN

Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

STYRIT EMMA GUSTAFSSON & SOFIA EDSTRÖM

Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-26 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, 
då det inte hänt något ekonomiskt under perioden har någon bokföring ej skickats 
in.
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Verksamhetsberättelse för frITid 11/12 
Till att börja med riktade frITid 11/12 in sig på att göra pr för de aktiviteter som pågick varje vecka, 
d.v.s. volleyboll och innebandy, genom att skriva nyheter på chalmers.it och sätta upp affischer i 
Hubben. Som resultat upptäckte fler som inte gått på dessa aktiviteter innan att de fanns och började 
delta i dem. Därefter genomförde frITid en medlemsundersökning för att ta reda på vilken sorts 
fritidsaktiviteter sektionens medlemmar ville skulle anordnas. Resultatet av undersökningen innebar 
att de veckovisa aktiviteterna fortsatte med samma två idrotter som innan. Till våren arrangerades 
också en beachvolleyturnering ute i beachvolleyhallen i Kviberg, samt ett prova-på-tillfälle i 
Klätterlabbet, vilket var mycket uppskattat. 

Under året tog frITid ut lag att representera sektionen i Chalmersmästerskapen i Innebandy och 
Spökboll. Uttagning anordnades även för fotbolls-CM, men på grund av att många intresserade inte 
hade möjlighet att delta under det datum som CM var räckte det inte till ett lag. 

Framåt våren och sommaren lades fotboll till det veckovisa utbudet av aktiviteter, vilket ledde till att 
ytterligare teknologer som inte intresserats eller av annan anledning inte deltagit i de andra två 
aktiviteterna aktiverades genom frITid. 

Slutligen genomförde frITid 11/12 en aspning och ett nytt frITid valdes in på sektionsmötet i lp4 
2012. 





● Expedition Robinson-sittning med eftersläpp
● CM i fest tillsammans med ZEXET
● Midsommarsittning med eftersläpp
● V for Vendetta-sittning med eftersläpp
● DIT-sittning tillsammans med D6
● Rock of Ages-sittning med eftersläpp
● Halloweensittning i Hubben
● Traditionsenlig Mexicosittning med eftersläpp
● Finmiddag med utdelning av det Pedagogiska Priset



● Tapaskväll
● ReunITe
● Nollbastu
● Puffat massa festukalas och andra sexmästeriers gasquer
● 3 ohmsitser

● Aspning! 10 tillfällen, varav 3 tillsammans med PRIT och NollKIT
● Tackkalas för puffar







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

styrIT 13/14 

Verksamhetsberättelse 

  



Inledning 

Under verksamhetsåret 2014/2015 bestod styrIT av ordförande Andreas Rolén, vice 
ordförande Joakim Persson, kassör Magnus Larsson, sekreterare Daniel Bergqvist och 
SAMO László Sall Vesselényi. Under året låg fokus främst på att visa för sektionen att styrIT 
är en aktiv styrelse som syns och finns representerade på arrangemang då intresset för styrIT 
inför verksamhetsåret 13/14 var otroligt lågt och få medlemmar visste vad styrIT gjorde. 
Denna verksamhetsberättelse följer den verksamhetsplan som sektionsmötet godkände 
under det ordinarie sektionsmötet i LP1 2013.  

Verksamhetsplan, mål & vision 

Något av det första som styrIT gjorde var att arbeta fram en ny slags verksamhetsplan och 
även en ny struktur för hur styrIT bör arbeta med dess verksamhetsplan. Tidigare var 
verksamhetsplanen för styrIT mer detaljerad och lämnade mindre utrymme för styrIT att röra 
sig med. Därför tog styrIT13/14 fram en verksamhetsplan med fem stycken fokusområden 
som valdes att satsa extra på under året. Utöver detta togs även förslag fram på att inte bara 
godkänna en preliminär budget på sektionsmötet i LP4 för nästa års styrIT, utan att även vid 
samma tillfälle godkänna en preliminär verksamhetsplan. På det sättet var det lättare för 
styrIT att skapa kontinuitet och möjligheten skapades för asparna att under aspningen vara 
med och bestämma vad de ville arbeta med under deras eventuellt kommande 
verksamhetsår. Beslut kring ändring av detta togs under sektionsmötet i LP3 samt i LP4 då 
det hela var ett stadgeändrande beslut. 
 
Något som styrIT upplevde var även att det långsiktiga arbetet på sektionen var svårt att 
bedriva då det inte fanns någon satt vision eller några satta mål. Därför valde styrIT13/14 att 
under sitt år följa det arbete kårledningen hade gjort med ett så kallat “Mål och 
visionsdokument”. Detta dokument tar upp vad sektionen strävar efter och hur sektionen ska 
gå till väga för att närma sig den vision sektionen har. Sektionens mål och visionsdokument 
antogs också under sektionsmötet i LP4 2014. 

Ett synligt styrIT 

Det fokusområde styrIT arbetade mest aktivt med var att vara ett synligt styrIT. Då många 
sektionsmedlemmar inte visste vad styrelsen gjorde, eller vilka de ens bestod av under 
tidigare år tyckte styrIT13/14 att det var viktigt att arbeta med att framstå som en seriös och 
folklig styrelse. Detta i förhoppning om att både skapa större intresse för styrIT bland 
medlemmarna, men även för att locka fler av medlemmarna till att engagera sig i frågor som 
rör hela sektionen. Arbetet med att vara synligt gick främst ut på att representera på 
arrangemang och befinna sig i sektionslokalen för att visa att styrITs medlemmar är aktiva 
sektionsmedlemmar. Efter året är styrIT13/14 nöjda med det utslag arbetet fick då intresset 
för aspning var mycket större än tidigare år och att flera personer som studerade första året 
var med som deltagare under aspningen.  
 



Ett beslut styrIT tog i samband med detta arbete var även att byta representationskläder till 
kavaj för att göra ett mer seriöst intryck. Dessa kavajer kunde även med fördel användas på 
finare och seriösa tillställningar vilket fick styrIT att framstå på ett seriösare sätt gentemot 
högskolan. 

Sektionsmötet 

Ett av sektionens viktigaste forum är sektionsmötet och därför är det av oerhörd vikt att detta 
sköts på ett seriöst sätt och framförallt ett sätt som lockar sektionens medlemmar till både 
närvaro och diskussion. Arbetet med sektionsmötet grundade sig främst i att få styrIT att vara 
en synlig del av sektionen, då det är styrIT som bjuder in till sektionsmötet. Då rekordet för 
antal deltagare per sektionsmöte slogs flertalet gånger under verksamhetsåret prioriterades 
andra uppgifter framför denna och mindre insatser gjordes för att göra sektionsmötet 
attraktivare så som utlottning av PUbiobiljetter vid varje sektionsmöte och livetweetning på 
#ITpol.  
 
Det extrainsatta sektionsmöte som hölls gjordes även på ett mer pedagogiskt sätt där en 
presentation visades på projektorn för att deltagarna lättare skulle kunna hänga med i mötet 
samt förstå begrepp och tillvägagångsätt under mötet. 

Sektionslokal 

Frågan kring sektionens lokal har under flera år varit aktiv och något som styrIT har arbetat 
med. Tyvärr är det mycket byråkrati och framförallt ont om lokaler på Chalmers campus på 
Johanneberg. Som utgångspunkt gjorde styrIT sitt bästa med att försöka hitta en ny lokal åt 
föreningen CETAC och USASIP, som idag har en lokal i Hubben. Då det inte finns några 
andra lediga lokaler som är godkända för det endamål de behöver på campus gav detta 
arbete inte mycket resultat. Arbetet underlättades heller inte av att majoriteten av Chalmers 
olika programansvariga snarare vill minska mängden studentutrymmen då dessa missköts på 
många sektioner. Lyckligtvis har ITsektionen en mycket duktig och engagerad 
programansvarig som ser nyttan med en sektionslokal för alla medlemmar. 
 
Därför valde styrIT att ändra inriktning på arbetet och började istället att söka efter lokaler som 
kunde användas som förråd för att kunna utnyttja sektionslokalen på ett ännu bättre sätt. Mot 
slutet av verksamhetsåret lyckades styrIT övertala lokalansvarige på Chalmers om att förrådet 
utanför Hubben inte nyttjades på ett bra sätt och efter en relativt kort process fick ITsektionen 
godkännande på att ta över förrådet utanför Hubben. 

En enad sektion 

Att arbeta med att kommittéer och föreningar ska komma överens är ett otroligt tacksamt jobb 
på ITsektionen. Dock är det otroligt viktigt att upprätthålla den goda sammanhållning som 
råder och utveckla den till det bättre. Därför började styrIT med att skapa “En dag med styrIT” 
inför Mottagningen tillsammans med alla kommittéer och föreningar för att både workshoppa 
med alla, men även för att teambuilda och skapa en bra stämning inför året. 



Sektionsstyrelsen valde även att avsätta mer pengar till intern representation samt 
föreningsutbildningar. Dessa pengar resulterade i ett tackarrangemang för alla som varit 
aktiva under 2013 på sektionen samt en föreningsutbildning och föreningsteambuilding för 
kommittéer och föreningar på sektionen under LP3. 
 
Ett problem som styrIT såg, trots den välfungerande sektionen ITsektionen trots allt är, var 
att aspningen i LP2 var ett moment för många som tog på krafter och skapade en del 
problem. Flera aspar kände av ett behov att de var tvungna att välja vilken kommitté de skulle 
aspa redan i de första aspveckorna. Därför initierade styrIT en diskussion tillsammans med 
NollKIT, sexIT och P.R.I.T. angående hur aspningen kunde göras om. Resultatet blev en 
aspning där färre aktiviteter var bundna till en specifik kommitté samt att overallskommittéerna 
i så stor utsträckning som möjligt skulle försöka göra tydligt för asparna vilka arrangemang 
som var viktigast för de olika kommittéerna (Pubrundan, Mexicosittning samt Minimottagning). 

Övrigt 

Utöver de fokusområden styrIT13/14 har arbetat med har även det ordinarie arbetet med att 
gå på möten, utskott, råd och andra intressanta forum bedrivits. En aspning genomfördes 
mycket framgångsrikt och ett nytt styrIT blev invalt. 


