
Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Organisationsnummer: 857209-9524  
Sektionsmöte 2016-10-06, HB2 18:15 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Matilda Horppu (StyrIT) öppnar mötet 18:15. 

§ 2 Val av mötets ordförande 
Oskar Dahlberg väljs till mötets ordförande. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 
Erik Norlander väljs till mötets sekreterare. 

§ 4 Användandet av VoteIT 
Johan Lindskogen (StyrIT) informerar om det digitala röstsystemet VoteIT och 
varför det använts istället för pappersröstning tidigare möten.  
Fågan är huruvida vi kan använda VoteIT under mötet för sluten votering. 
Mötet öppnar för frågor.  
Mötet öppnar för diskussion. 
Mötet går till beslut i frågan. 
Mötet beslutar att använda VoteIT för sluten votering under dagens mötet. 

§ 5  Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Frej Karlsson (it15) och Oskar Nyberg (it12) väljs till mötets första respektive 
andra justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Närvarande 
 

it16: 12 

it15: 23 

it14: 16 

it13: 16 

it12: 12 

it11: 1 

it10 1 

totalt: 81 studenter 
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§ 7  Mötets behöriga utlysande 
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst. 

§ 8  Fastställande av mötets dagordning 
Meddelande från Angelica (Kårledningen) har lagts till under §11 
Meddelande från FlashIT har lagts till under §11. 
Mötet faställer dagoridningen i sin helhet. 

§ 9  Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 10 Föregående mötesprotokoll 
Erik Norlander (StyrIT) meddelar att protokollet från förra mötet ligger uppe på 
hemsidan. Då valdes det in en ny styrelse, studienämnd, fanbärerIT, frITid. 
Propositionen om talman gick även igenom för första gången. 

§ 11  Meddelanden 
a) StyrIT 

Matilda Horppu (StyrIT): StyrIT behöver en arbetsgrupp för kandidatmiddagen. 
Hör av er till styrIT om ni är intresserade. Det kommer även komma upp 
information om hur man beställer sektionshoodie på chalmers.it nästa läsperiod.  
 

b) snIT 
Johan Andersson (snIT): Lite handledarkris för TIN212 (OOP:en på F) så känner 
man att man vill jobba ca 100h över LP23 så finns mer information att läsa på 
chalmers.it. 
Glöm inte att kursutvärdera. 
 

c) ReunITe-gruppen 
Johan Andersson (it11): Sittningen ReunITe kommer att öppnas upp för 
studenter utanför fkit och pateter. Idén är bra men konceptet görs om till en slags 
ohmsits för hela sektionen istället. Arbetsgruppen tänker skicka ut ett formulär för 
att ta reda på hur sektionens vad sektionen har för åsikter. Om någon har input 
direkt till arbetsgruppen kontakta någon av Johan Andersson (it11), Andreas 
Samuelsson (it13), Josefina Andersson (it10), Jonathan Thunberg (it12) eller 
Jesper Jaxing (it14) i så fall. 
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d) Tekalaset 
Johan Andersson (it11): Tekalaset är ett valförbund i FuM. Om en är intresserad 
av arbetet i FuM kan man ta kontakt med någon i Tekalaset. I FuM 2 ligger det 
en proposition om att acceptera en gammal båt. Den ska säljas för 1:. Ligger 
även en motion om valsystemet och att det kan förbättras. Ligger också en 
motion om jämlikhet. Tekalaset har också varit med och skrivit en motion om att 
låta sektionerna utse supleanger för sina ordföranden som får gå på FuM. 
 

e) P.R.I.T. 
Hampus Rönström (P.R.I.T.) informerar om att studenterna behöver vara bättre 
på att städa efter sig i sektionslokalen. De bör heller inte gå med skor i sofforna. 
 

f) Angelica (Kårledningen) 
Angelica meddelar att hon är sektionskontakt för ITsektionen i kårledningen. KL 
har förberett för FuM. Besök gärna det nya kårhuset ute i härryda. KL jobbar 
mycket med campus på lindholmen då bl.a. ITsektionen skall flytta dit. 
Kårledningen vill ha kårhus även på lindholmen så fort som möjligt. Ny läsperiod 
med omtentaperiod i oktober. Chalmers studentbostäder skall gå ifrån 
samarbetet med boplats vilket skapar följdproblem. 
 

g) FlashIT 
Blivit medlemmar i Ung Media. Detta betyder att FlashIT kan få bidrag från Ung 
Media beroende på hur många medlemmar FlashIT har, så skriv upp er som 
medlemmar i FlashIT på Ung Medias hemsida via FlashITs länk. 
Nästa söndag kl 17:00 så skall FlashIT ha årsmöte och välja in ny styrelse, kom 
gärna dit. 

§ 12 Verksamhetsrapporter 
a) ArmIT 

Alex Sundbäck (ArmIT) föredrar ArmITs verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 

b) digIT 
Oskar Jedvert (digIT) föredrar digITs verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 

c) FanbärerIT 
Jesper Jaxing (FanbärerIT) föredrar FanbärerITs verksamhetsrapport enligt 
bilaga. 
 

d) frITid 
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Gustaf Bergström (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 

e) NollKIT 
Albin Bååw (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsrapport enligt bilaga. 
Albin vill också tacka StyrIT för hjälpen under mottagningen då han glömde 
nämna StyrIT i sitt tal efter mottagnings slut. 
 

f) P.R.I.T. 
Hampus Rönström (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 

g) sexIT 
Pontus Eriksson (sexIT) föredrar sexITs verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 

h) snIT 
Johan Andersson (snIT) föredrar snITs verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 

i) StyrIT 
Matilda Horppu (StyrIT) föredrar StyrITs verksamhetsrapport enligt bilaga. 
 

§ 13 Interpellationer 
Föreligger ej. 

§ 14 Propositioner 
a) Proposition om att införa Talman på sektionen 

Då propositionen är en stadgaändring så går den upp för en andra läsning idag. 
Första läsningen var förra mötet 20160512. 
Matilda Horppu (StyrIT) föredrar propositionen enligt bilaga. 
StyrIT svarar på frågor om propositionen. 
Diskussionen släpps fri. 
Mötet beslutar att bifalla propositionens första att-sats. 
Mötet beslutar att avslå propositionens andra och tredje att-sats. 
 

b) Proposition om att införa VoteIT i reglementet 
Matilda Horppu (StyrIT) föredrar propositionen enligt billaga. 
Mötet öppnar för frågor till StyrIT om propositionen. 
Mötet öppnar för diskussion. 
Två ändringsyrkanden läggs fram på den andra attsatsen: 
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1. En ändring av första meningen till “När sluten votering begärs skall det 
digitala röstsystemet VoteIT användas om inte manuell sluten votering 
begärs av en sektionsmötesdeltagare.” 

2. En annan ändring av första meningen till “När sluten votering begärs skall 
det digitala röstsystemet VoteIT användas om inte manuell sluten votering 
begärs av sektionsmötet via votering, som kan krävas av en 
sektionsmötesdeltagare.” 

Ett tilläggsyrkande läggs fram 
1. En till attsats läggs till: “StyrIT får makten att godkänna voteIT från en 

viss commithash” 
Mötet går till beslut. 
Mötet avslår det första (1) ändringsyrkandet. 
Mötet bifaller det andra (2) ändringsyrkandet. 
Mötet avslår tilläggsyrkandet (1). 

 
Mötet bifaller enhälligt propositionen med det andra (2) tilläggsyrkandet. 
 
Mötet ajouneras ca: 19:50 och återupptas ca: 20:08. 
 

§ 15 Motioner 
a) Motion om uppdatering av snITs åligganden i reglementet 

Johan Andersson (snIT) föredrar motionen. 
Matilda Horppu (StyrIT) föredrar StyrITs svar på motionen. 
Mötet öppnar för frågor till motionären. 
Mötet öppnar för diskussion. 
Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 
 

b) Motion om ekonomisk avlastning, snIT 
Jonathan Thunberg (it12) föredrar motionen. 
Mötet öppnar för frågor till motionären. 
Mötet öppnar för diskussion. 
Två ändringsyrkande läggs fram. 

1. Att i andra attsaten ersätta 'ledamöter' med 'förtroendeposter' 
2. Att i andra attsatsen lägga till viceordförande mellan ordförande och 

kassör 
Motionären jämkar sig med båda ändringsyrkandena. 
Mötet beslutar enhälligt att bifalla motionen i sin helhet med tillhörande 
ändringsyrkanden. 
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c) Motion om ekonomisk avlastning, FanbärerIT 
Jonathan Tunberg (it12) föredrar motionen. 
Mötet öppnar för frågor till motionären. 
Mötet öppnar för diskussion. 
Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

§ 16 Verksamhetsplaner och budgetar 
a) ArmIT 

Alex Sundbäck (ArmIT) föredrar ArmITs verksamhetsplan enligt bilaga. 
Adrian Lindberg (ArmIT) föredrar Armits budget enligt bilaga. 
Adrian påpekar att budgeten har utökats sedan den skickades in till mötet. 
Mötet öppnar för frågor. 
Mötet beslutar att godkänna Armits verksamhetsplan och budget. 
 

b) StyrIT 
Matilda Horppu (StyrIT) föredrar StyrITs verksamhetsplan enligt bilaga. 
Johan Lindskogen (StyrIT) föredrar StyrITs budget enligt bilaga. 
Mötet öppnar för frågor. 
Mötet beslutar att godkänna StyrITs verksamhetsplan och budget. 
 

c) snIT 
Johan Andersson (snIT) föredrar snITs verksamhetsplan enligt bilaga. 
Mötet öppnar för frågor. 
Mötet beslutar att godkänna snITs verksamhetsplan. 
 

d) FanbärerIT 
Jesper Jaxing (FanbärerIT) föredrar FanbärerITs verksamhetsplan enligt bilaga. 
Mötet beslutar att godkänna FanbärerITs verksamhetsplan. 
 

e) frITid 
Gustaf Bergström (frITid) föredrar frITids verksamhetsplan enligt bilaga. 
Pedram Shirmohammad (frITid) föredrar frITids budget enligt bilaga. 
Mötet öppnar för frågor. 
Mötet beslutar att godkänna frITids verksamhetsplan och budget. 
 
Mötet beslutar att lägga alla godkända verksamhetsplaner och budgetar till 
handlingarna. 
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§ 17 Revisionsberättelse 
Joel Hultin (Lekmannarevisor) föredrar revisorernas revisionsberättelse enligt 
bilaga. 
 
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 18 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 
a) ArmIT 15/16 

Alexander Håkansson (ArmIT 15/16) företräder ArmITs ekonomiska resultat. 
Mötet öppnar för frågor. 
Hampus Dahlin (ArmIT 15/16) företräder ArmITs verksamhetsberättelse. 
Mötet beslutar enhälligt att ansvarsbefria ArmIT 15/16. 
Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen samt det ekonomiska resultatet 
till handlingarna. 
 
Matilda Horppu (StyrIT) yrkar på att mötet bordlägger §18 be) till nästa ordinarie 
sektionsmöte då ingen av dessa organ har rekommenderats att bli 
ansvarsbefriade enligt revisionsberättelsen. 
Mötet bordlägger §18 b-e) till nästa möte. 

b) frITid 15/16 
c) StyrIT 15/16 
d) snIT 15/16 
e) FanbärerIT 15/16 

 
Mötet ajouneras ca: 21:10 och återupptas ca: 21:25. 

§ 19 Personval 
a) Valberedningen 

Hampus Dahlin (it13), 9406052853, nominerar sig själv som ordförande i 
valberedningen. 
Hampus presenterar sig själv och får svara på frågor. 
Hamus lämnar rummet. 
Mötet öppnar för diskussion. 
Mötet går till beslut. 
Mötet väljer enhälligt in Hampus Dahlin som ordförande för valberedningen. 

 
Victor Nilsson (it12) Markus Bergland (it13) och Erik Karlkvist (it14) nominerar sig 
själva som ledamöter i valberedningen. 
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Markus och Erik lämnar rummet. 
Victor presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Victor lämnar rummet. 
 
Markus kommer tillbaka in i rummet. 
Markus presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Markus lämnar rummet. 
 
Erik kommer tillbaka in i rummet. 
Erik presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Erik lämnar rummet. 
 
Mötet går till beslut om huruvida samtliga nominerade ska väljas in samtidigt. 
Mötet beslutar att välja in samtliga nominerade samtidigt. 
Mötet väljer in Erik, Victor och Markus till ledamöter i valberedningen. 
 

b) Revisorer 
Joel Hultin (it14) Fredrik Bengtsson (it14) och Johan Magnusson (it12) nominerar 
sig själva som lekmannarevisorer. 
 
Fredrik och Johan lämnar rummet. 
Joel presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Joel lämnar rummet. 
 
Johan kommer in i rummet. 
Johan presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Johan lämnar rummet. 
 
Fredrik kommer in i rummet. 
Fredrik presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Fredrik lämnar rummet. 
 
Mötet går till beslut om huruvida samtliga nominerade ska väljas in samtidigt. 
Mötet beslutar att välja in samtliga nominerade samtidigt. 
Mötet beslutar att enhälligt välja in Joel, Johan och Fredrik som 
lekmannarevisorer för verksamhetsåret 16/17. 
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§ 20 Utlottning av biobiljett 
Johan Magnusson (it12) vinner biljetten. 

§ 21 Övriga frågor 
Föreligger ej. 

§ 22 Mötets avslutande 
Oskar Dahlberg avslutar mötet kl 22:46 
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Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers tekniska högskola 

 
   

 



 

 

 
Resultat ArmIT 15/16 
Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers tekniska högskola  Sida 1 

 

 
 
Kostnader  Budget  Resultat  Diff 
Profil  2500  2500  0 
Mottagning  1500  1599  99 
Överlämning  3000  2745  255 
Förbrukningsmaterial  500  493  8 
DatEIT  47000  49040  2040 
Arrangemang (mat, lokalhyra osv.)  69000  186895  117895 
Aspning  3000  2233  756 
Teambuilding  1350  630  720 
Studentnytta  50000  38863  11137 

       

Totalsumma  177850  284997.75  108148 

       

Intäkter  Budget  Resultat  Diff 
DatEIT  220000  215334  4666 
Samarbetsavtal  110000  86950  23050 
Arrangemang  170000  252608  82608 
Aspning  3000  2233  767 

       

Omsättning  503 000  557 125  54 125 

Vinst  325 150  272 127  53 023 
 
Alla summor  är i SEK. 
 

 
ArmIT 
Teknologsektionen Informationsteknik 
Hubben 2.1, Hörsalsvägen 9 
412 58 Göteborg 

info@armit.se
www.armit.se 

 



Verksamhetsplan
ArmIT 16/17



● Vi vill…
○ utveckla ArmIT:s verksamhet
○ introducera en bredare bild av arbetsmarknaden
○ inkludera en bredare målgrupp i ArmIT:s verksamhet
○ få ökad kontinuitet i ArmIT:s verksamhet
○ stärka relationen mellan näringslivet och sektionens medlemmar

● Genom att…
○ alltid föra kommunikation på engelska
○ ständigt reflektera och diskutera kring pågående verksamhet
○ föra dokumentation om hur verksamheten går till
○ arrangera event som studenter anser vara mest intressanta
○ öppna för kontakt med nya företag
○ inleda samarbete med externa såväl som interna parter

Vision



Arrangemang

● Föreläsningar
○ Lunchföreläsningar med fokus på bredd
○ Inspirationsföreläsningar med fokus på inspiration och utveckling

● Pub- och mingelkvällar, studiebesök samt case
○ Pub- och mingelkvällar med företag både på campus och i företagsmiljö
○ Studiebesök till företag
○ Case med fokus på entreprenörskap och personlig utveckling

● Övrigt
○ DatE-IT
○ Kandidatmiddag

● Aspning



Budget



Budget



Under LP1 har ArmIT… 
● Arrangerat mingelkväll hos Football Addicts 
● Haft lunchföreläsning med Ericsson för Nollan 
● Haft lunchföreläsning med Academic Work för Nollan 
● Deltagit i mottagningsaktiviteter 
● Haft lunchföreläsning med Alexander Hars 
● Haft 3 workshops med Alexander Hars 
● Varit på AMG utbildning/workshop med Chalmers Studentkår 
● Arrangerat lunch med Chalmers rekrytering i Hubben 2.1 
● Planerat DatEIT tillsammans med Data och Elektro 
● Gjort reklam för företag (Accenture, Jeeppesen, TechShip) 
● Satt våra mål & visioner 
● Planerat budget 
● Satt en intern prismall 
● Planerat lunchföreläsningar med King 
● Planerat kvällsaktivitet med Football Addicts 
● Gått SUSutbildning 
● Puffat sexIT 

 



Fritid16/17 Budget

Inkomster
Årspengar 8000
Aspning 3000
Summa 11000

Utgifter
Lokalhyra 2000
Profilering 2500
CM 1500
Inventarier 500
Aspning 3000
Övrigt 1500
Summa 11000



Intäkter:

Föreningar
Intäkter armIT 272,127.00 kr
Intäkter sexIT 32,000.00 kr
Intäkter P.R.I.T. 6,000.00 kr
Summa 310,127.00 kr

Sektionen
Tidigare överskott 65,190.20 kr
Sektionsavgifter 45,000.00 kr
Programledningsstöd 165,000.00 kr
Kvalitetspengar programledningen 0.00 kr
Ränteintäkter 2,000.00 kr
Summa 277,190.20 kr

Summa Intäkter 587,317.20 kr

Kostnader:

Föreningar
Kostnader NollKIT -115,000.00 kr
Kostnader snIT -6,000.00 kr
Kostnader frITid -6,000.00 kr
Lokalhyra frITid -2,000.00 kr
Kostnader digIT -6,000.00 kr
digIT Spotify -1,188.00 kr
Kostnader fanbärerIT -6,000.00 kr
Tvätt fanbärerIT -2,700.00 kr
Matbidrag revisorer -1,100.00 kr

Kostnader transport -15,000.00 kr

Aspningsbidrag Kommittéer (exkl styrIT) -24,000.00 kr

Överlämning snIT -3,000.00 kr
Överlämning Valbereding och revisorer -4,000.00 kr

Summa -191,988.00 kr

Banktjänster
Skattekostnader -20,000.00 kr
Försäkring Hubben -3,000.00 kr
Försäkring sektionen -3,000.00 kr
Kostnader Banktjänster -1,500.00 kr



Bokföringsprogram -10,000.00 kr
Kostnander kontantfrihet -10,000.00 kr
Summa -47,500.00 kr

Styrelsen
Profilering -3,000.00 kr
Möteskostnader representation -2,500.00 kr
Kontorsmaterial -500.00 kr
Övrigt -1,000.00 kr
Transport -1,500.00 kr
Aspning -3,000.00 kr
Överlämning -3,000.00 kr
Teambuilding styrIT -2,500.00 kr
Interna möten -3,500.00 kr
Föreningsutbildning -5,000.00 kr
Masteransvarig -1,000.00 kr
Uppstart av mastermottagning -6,000.00 kr

Summa -32,500.00 kr

Sektionen
Arrangemangskostnader -3,000.00 kr
Sektionsmöteskostnader -1,300.00 kr
Sektionsmötesmat -10,000.00 kr
Kandidatmiddag -80,000.00 kr
Projekt (jämställdhets-/hbtq-/öppenhetssatsning) -40,000.00 kr
Nya rummet (möbler, dörr etc) 0.00 kr
Sparpengar - hubbenutveckling -20,000.00 kr
Medlemsinitiativ -10,000.00 kr
Förvaringskostnader magasin -6,500.00 kr
Lokalkostnader 0.00 kr
Utvecklingskostnader Hubben -78,000.00 kr
Äskningar -45,000.00 kr
Kostnader plesk 0.00 kr
Kunskapsprov ordförande -1,200.00 kr
Pedagogiskt pris -5,500.00 kr
Oförutsedda kostnader -10,000.00 kr
Finsittning - utdelning av pedagogiskt pris -5,000.00 kr
Tentafika 0.00 kr
IT15 år 0.00 kr
Frukt till hubben 0.00 kr
Avtackningar 0.00 kr
Hubbensofforna 0.00 kr
Summa -315,500.00 kr

Summa kostnader -587,488.00 kr



Sammanställning:

Intäkter 587,317.20 kr
Kostnader -587,488.00 kr

Resultat -170.80 kr



Verksamhetsrapport - Sommar & LP1 2016
Server stresstest.●

Mottagningen●

IT - Game❍

Java intro❍

Phadderkampsfinalen❍

Spökvandringen❍

NolLAN med dHack.❍

chalmers.it

Vi har arbetat på chalmers.it. Features är klara, vi har buggfix kvar.

NAS

Skickat in äskning för NAS, tanken är att FlashIT ska kunna spara bilder och att det ska finnas en
"gallerisida" som man ska kunna nå via webbgränssnitt.

Planer inför LP2:

Vi planerar att lansera nya chalmers.it om allt blir klart. Arbeta med infoskärmen. Vi kommer
fortsätta föregående digITs arbete med att involvera sektionen i utvecklingen av IT-sektionens
tjänster.



FanbärerIT verksamhetsrapport Läsperiod 1 
Under läsperioden har FanbärerIT representerat fanan på: 

● Första dagen 
● Mösspåtagningen 
● Ordinarie sektionsmöte läsperiod 1 

 
Under läsperioden har FanbärerIT arrangerat: 

● Ölprovning 
 



Verksamhetrapport LP1  
frITid 16/17  
 

● Arrangerat idrott tillsammans med FIF i Fysiken under 
mottagningen. 

● Arrangerat regelbundna idrottspass i motionshallen med 
efterföljande bastu och bad på fredagar. 

● Arrangerat regelbunden utomhusfotboll på Guldheden Södra på 
onsdagar. 

● Arrangerat ett tabatapass tillsammans med Pow. 
● Införskaffat profilkläder. 



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om ekonomisk avlastning, FanbärerIT

Motion om ekonomisk avlastning,
FanbärerIT
Jonathan Thunberg

Bakgrund

I dagsläget så ansvarar sektionskassören för tre olika sektionsorgans ekonomi. Detta kan
bli ganska mycket, även om arbetet kring varje inte blir mycket så kan man lätt se till
ordspråket många bäckar små. När man kollar på hur många sektionskassörer som blivit
ansvarsbefriade på de senaste åren så kan man dra en parallell om att arbetet behöver
avlastas. Därför så föreslår motionären att bryta ut dessa sektionsorgans ekonomi till
respektive organ, då det inte är rimligt att kräva något från sittande då det inte är något
som de hade i åtanke när det sökte så rekommenderar jag även att detta blir till nästa
FanbärerIT.

Förslag

Yrkar på:
att FanbärerIT’16/17 påverkas ej av ändringarna i motionen
att i reglementet i Paragraf 3.4.4 ta bort

att Handha FanbärerITs ekonomi.
att i reglementet ändra Paragraf 5.9.1 till Sammansättning FanbärerIT består av ord-

förande, kassör samt 0-1 övriga ledamöter.
att i reglementet lägga till Paragraf 5.9.5 Det åligger FanbärerITs kassör

att Handha FanbärerITs ekonomi.
att Teckna FanbärerITs irma.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om ekonomisk avlastning, snIT

Motion om ekonomisk avlastning,
snIT

Jonathan Thunberg

Bakgrund

I dagsläget så ansvarar sektionskassören för tre olika sektionsorgans ekonomi. Detta kan
bli ganska mycket, även om arbetet kring varje inte blir mycket så kan man lätt se till
ordspråket många bäckar små. När man kollar på hur många sektionskassörer som blivit
ansvarsbefriade på de senaste åren så kan man dra en parallell om att arbetet behöver
avlastas. Därför så föreslår motionären att bryta ut dessa sektionsorgans ekonomi till
respektive organ, då det inte är rimligt att kräva något från sittande då det inte är något
som de hade i åtanke när det sökte så rekommenderar jag även att detta blir till nästa
snIT.

Förslag

Yrkar på:
att snIT´16/17 påverkas ej av ändringarna i motionen
att i stadga Paragraf 7.1.1 ändras till Studienämnden Informationsteknik består av

ordförande, kassör samt i reglemente fastställt antal ledamöter. Ordförande och
kassör i studienämnden skall vara myndiga.

att i stadgan lägga till Paragraf 7.5 Ekonomi med underparagrafer
7.5.1 Ansvar Ordförande och kassör är gemensamt ansvariga för studienämn-
dens ekonomi.
7.5.2 Föreningens irma Ordförande och kassör för studienämnden tecknar var
för sig föreningens irma.
7.5.3 Verksamhet och revision Studienämndens verksamhet och ekonomi grans-
kas av teknologsektionens revisorer.

att i reglementet ändra Paragraf 4.2.2 till



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om ekonomisk avlastning, snIT

att Leda snITs verksamhet.
att I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan
att Teckna snITs irma.

att i reglementet ändra Paragraf 4.2.3 till 4.2.4
att i reglementet ändra Paragraf 4.2.4 till 4.2.5
att i reglementet lägga till Paragraf 4.2.3 Det åligger snITs kassör

att Handha snITs ekonomi.
att Teckna snITs irma.



Verksamhetsrapport LP1 
En saga om NollKIT, Planering och Mottagning 



Planering 
-  4	Planeringsveckor 

Mottagning 
-  Rivit Nollbrickor 

-  Skaffat feta phadder-tishor 

-  Nollans-tishor var också 

ganska feta 

-  Arrangerat: 

-  Spårvagnsfest 

-  Tågvagnssittning 

-  Hajk 

-  IT’s a LaZe 

-  Och lite annat 

-  Haft ganska kul :) 
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Sommarrust

Fixa-Hubben-Dagen
Rustvecka



Sommarkonst

Märket: nytt och förbättrat™



Sommar-PR

Pride
Smurfans Äventyr



Mottagningen

Första dagen
Karaokekväll
Pubrunda

©FlashIT Katarina Bergbom©FlashIT Victoria Eidenvall 



Mottagningen

Hjälpte NollKIT <3
Sektionsmötesmat
Finalen
FestU



Administrativt

Pubforum
Aspplanering



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att införa Talman på sektionen

Proposition om att införa Talman
på sektionen

StyrIT, läses upp av Gabriel Andersson

Bakgrund

Sektionsmötets andra punkt är alltid att välja en ordförande för mötet. Med tiden har
det blivit StyrITs uppgift att att leta upp någon som de anser är lämplig för uppgiften
och därmed nominerar denne. Den personen som nominerats har empiriskt sett alltid
utfört uppgiften med bravur och lett mötet strukturerat från start till slut.
Nu har vi som sektion kommit till ett skifte av perspektiv. Då sektionsstyrelsen svarar
till sektionsmötet är det inte mer än rätt att sektionsmötet väljer sin ordförande. Andra
sektioner har ett liknande upplägg genom att utse en “talperson”, en sektionsfunktionär
som väljs in på halvårsbasis som sektionsmötesordförande. På dessa sektioner är det
vanligt att den blir invald igen när mandatperioden är över. Ett exempel på en sådan
sektion är V-teknologsektionen.

Förslag

StyrIT yrkar på:
att uppdatera sektionens stadga enligt https://github.com/cthit/dokument/pull/

11/files.
att uppdatera sektionens reglemente enligt https://github.com/cthit/dokument/

pull/10/files.
att i mötets dagordning lägga till punkten “Talman” under paragraf “Personval”.

https://github.com/cthit/dokument/pull/11/files
https://github.com/cthit/dokument/pull/11/files
https://github.com/cthit/dokument/pull/10/files
https://github.com/cthit/dokument/pull/10/files


Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att införa VoteIT i reglementet

Proposition om att införa VoteIT
i reglementet

StyrIT

Bakgrund

De senaste sektionsmötena har vi nyttjat det digitala röstsystemet VoteIT för att un-
derlätta rösträkningen vid sluten votering. Utöver tidsvinsten har VoteIT fördelar vad
gäller röstarens anonymitet och säkerställandet av att rösten faktiskt når fram. I nuläget
beslutar vi varje sektionsmöte om huruvida vi vill nyttja VoteIT under mötets slutna
omröstningar. Då VoteIT fungerat bra och godkänts de senaste gångerna menar vi att
det inns ett intresse, inte bara från oss, utan även från sektionen om att kontinuerligt
använda VoteIT för sluten votering på sektionsmöten. Detta för att få in kontinuitet
både i användandet och utvecklandet av VoteIT. Det medför även en säkerhet vid an-
vändandet då det inns fast beslutat vilken commit av VoteIT som ska användas samt
att vi kan arbeta fram goda rutiner för användandet.
Källkoden inns för närvarande inns på https://github.com/cthit/VoteIT

Förslag

StyrIT yrkar på:

att godkänna VoteIT som det ser ut i commit
0697e6b688871c7a550bc2a856f72040dd2ed91b av VoteIT för sluten votering.

att under §1.3 Mötesordning i reglementet lägga till §1.3.9 Sluten votering enligt föl-
jande:

§ 1.3.9 Sluten votering
När sluten votering begärs skall det digitala röstsystemet VoteIT användas. Det
är rösträknarnas ansvar att tillhandahålla systemet så att deltagarna kan rösta
därigenom. Den senast godkända commiten är:
0697e6b688871c7a550bc2a856f72040dd2ed91b.

https://github.com/cthit/VoteIT
https://github.com/cthit/VoteIT/commit/0697e6b688871c7a550bc2a856f72040dd2ed91b


Martin Nilsson Sektionsmöte: 2016-10-06 
Joel Hultin Utgåva: 1 
Johan Magnusson 
2016-05-09 
 

REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 15-16 

ARMIT HAMPUS DAHLIN & ALEXANDER HÅKANSSON 
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att ArmIT blir 
ansvarsbefriade. 

DIGIT IVAR JOSEFSSON & MAXIM GORETSKYY 
Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att 
DigIT ej blir ansvarsbefriade. 

FRITID DANIEL EINEVING & MARTIN TRAN 
Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att 
frITid ej blir ansvarsbefriade. 

STYRIT GABRIEL ANDERSSON & JONATHAN THUNBERG 
Har uppvisat bokföring fram till 2016-04-19 som vid en ytlig granskning ser bra ut, dock inte 
uppvisat bokslut. Vi rekommenderar därför att StyrIT ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 14-15 

STYRIT EMMA GUSTAFSSON & SOFIA EDSTRÖM 
Har uppvisat bokföring fram till 2015-02-06 som vid en ytligt granskning ser ganska bra ut, dock 

inte uppvisat bokslut. Vi rekommenderar därför att StyrIT ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 14 

P.R.I.T. MARKUS BERGLAND & LISA LIPKIN 
Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-25 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har en ej 
visat någon bokföring för året, vi rekommenderar därför att P.R.I.T. ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 13-14 

FRITID PHILIP EKMAN & FILIP CARLÉN 
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Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att 
FrITid 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. 

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 
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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. 

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. 
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SITTANDE 

FRITID GUSTAV BERGSTRÖM & PEDRAM SHIRMOHAMMAD 
Har ej uppvisat någon bokföring för perioden. 

DIGIT OSKAR JEDVERT & ROBERT PALM 
Har uppvisat bokföring fram till 2016-09-13 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

STYRIT MATILDA HORPPU & JOHAN LINDSKOGEN 
Har uppvisat bokföring fram till 2016-09-14 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

ARMIT ALEX SUNDBÄCK & ADRIAN LINDBERG 
Har uppvisat bokföring fram till 2016-09-14 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SEXIT PONTUS ERIKSSON & REBECCA FINNE 
Har uppvisat bokföring fram till 2016-09-13 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

P.R.I.T. HAMPUS RÖNSTRÖM & THERESE STURESSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2016-09-13 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

NOLLKIT ALBIN BÅÅW & FREJ KARLSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2016-09-14 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om uppdatering av snITs åligganden i reglementet

Motion om uppdatering av snITs
åligganden i reglementet

snIT genom Johan ‘Horv’ Andersson

Bakgrund

Vid arbete av framtagande av årets verksamhetsplan för snIT kom vi till insikten att en
del oklarheter samt felaktigheter (enligt vår åsikt) har letat sig in i reglementet, speciikt
vad gäller snITs åligganden. Vi vill därför korrigera detta för att göra det tydligare för
Sektionen och oss själva vad som bör åligga snIT.

Förslag

Yrkar på att sektionens Reglemente under paragraf “§4.2.1 Det åligger snIT” uppdateras
genom:

att Första punkten i listan (“Ansvara för utdelandet av sektionens pedagogiska pris.”)
stryks.

att Andra punkten (“Administrera bevakning och utvärdering av utbildningskvalitén
på kurser som läses av teknologer vid sektionen”) ändras till “Administrera bevak-
ning och utvärdering av utbildningskvalitén på kurser som ingår i IT-programmet.”

att Tredje punkten (“Årligen sköta nominering, omröstning och utdelning av sektio-
nens pedagogiska pris.”) ändras till “Årligen administrera nominering, omröstning
och utdelning av sektionens pedagogiska pris.”
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsplan Studienämnden, snIT’16/17

Sida 2 av 4

1 Förord

Verksamhetsplanen grundar sig i de åligganden som inns i sektionens styrdokument
samt de existerande förväntningarna på snIT. Diverse olika problem vi i sittande nämnd
brinner för att ta oss an. Utöver kommer det ökade medlemsantalet i nämnden att
medföra att en del vårt fokus kommer att ligga på hur vi ska hantera detta uppsving av
antal och medföljande möjligheter/utmaningar.

2 Operativt arbete

De kontinuerliga åtaganden snIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Detta jobb består av att:

• Gå på de olika utskott, arbetsgrupper, Programråd samt övriga möten som snIT
skall vara representerade på

• Behandla frågor rörande utbildningskvalitén och programmet som helhet
• Behandla inkomna och uppmärksammade problem med kurser
• Övervaka studiekvalitén i form av kursnämnder, utvärderingar mm
• Administrera utdelandet av Pedagogiska priset
• Delta och arrangera Studentrösten med styrIT och ArmIT
• Hitta/utse klassrepresentanter
• Arrangera aspirationsperiod för att locka personer att söka till nästa års snIT

3 Fokusområden

Utöver det kontinuerliga arbetet kommer snIT’16/17 jobba med några olika fokusområ-
den för att belysa extra viktiga frågor. Dessa frågor anser vi var viktiga för att utbild-
ningen skall fungera väl och/eller för att utveckla delar av programmet och studieöver-
vakningen som inte håller tillräckligt hög nivå i dagsläget.

3.1 Synas mer

Vår ambition är att fortsätta tydliggöra snITs verksamhet och funktionen studienämn-
den fyller. Delvis för att ler studenter ska vara medvetna om, och ta kontakt med oss
vid problem samt för att öka/bibehålla söktrycket och kunna fortsatt utveckla verksam-
heten. En del i detta är att vi kommer att fortsätta arbetet med att presentera resultat
och statistik från kursnämndsmöten.
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3.2 Masterverksamhet

Med ökat medlemsantal har vi nu möjlighet att utöka vår verksamhet att sträcka sig
längre än till kandidatnivån av programmet, och även inkludera våra associerade mas-
terprogram. Vi vill även undersöka möjligheterna till ett sammarbete med Datatekno-
logsektionens studienämnd, DNS, då många IT-studenter läser Datas associerade mas-
terprogram.

3.3 Examination av projektkurser

En ständigt aktuell kritik som uppkommer är problemet med oklarheter vad gäller exa-
mination och betygssättning i projektkurser. Det kan till exempel handla om att det är
oklart hur individuella studenters insatser ska bedömas i en grupp, vilka krav som ställs
för att uppnå ett visst betyg och/eller vad som händer om en student underkänns på ett
eller lera moment i kursen. Vi vill undersöka detta problem, formulera och föra fram det
och gärna samarbeta med examinatorer och programansvarig för att om möjligt skapa
ett dokument som beskriver vilken information som bör innas vid kursens start för att
underlätta för studenterna.

3.4 Arrangemang

Vår ambition är att regelbundet, minst en gång per läsperiod, arrangera studierelate-
rade arrangemang såsom pluggfrukostar, gärna tillsammans med andra kommittéer. Vi
vill även arbeta för att främja latex-användningen på sektionen och har som mål att
arrangera minst en föreläsning, workshop eller liknande.

3.5 Utbytesstudier

Då det framkommit att IT, D och E är tämligen försiktiga med att söka utbytesstudier
har vi ambition att tillsammans med styrIT och andra berörda parter arbeta för att ändra
på detta. Vi vill arbeta för att på olika sätt informera om, och främja möjligheterna till
utbytesstudier för teknologer på IT-sektionen. Vi vill även inleda ett samarbete med
Datateknologsektionen inom det här området.

3.6 Struktur, ansvar och kontinuitet

Existerande kontinuitet, om än välskriven, är lite tunn och oförmånligt strukturerad.
Detta i kombination med det ökade medlemsantalet och medföljande möjligheter kräver
en del arbete för att ta fram en struktur och ansvarsfördelning inom nämnden. Därav
kommer en del tid och energi fokuseras på detta för att möjliggöra ytterligare utveckling
i framtiden.
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3.7 Dokumentportal

Vi vill undersöka om det skulle vara möjligt att skapa en lösning för att samla t.ex. an-
teckningar, sammanfattningar, tentamensteser eller lösningsförslag som ett komplement
till det material som läggs upp på kurshemsidor.

4 Övrigt

Det inns många tankar och idéer som snIT vill genomföra som är viktiga men som inte
på ett naturligt sätt passar in under ett fokusområde. Några av dessa är att se till att
Git lärs ut, helst som en naturlig del av en kurs (t.ex. projektkursen i ettan) men i
värsta fall med någon studentarrangerad workshop-serie likt tidigare. Vi skall även vara
vaksamma på utvecklingen av programmeringskurserna som genomgått en del förändring
sedan deras senaste kursomgång, och särskilt följa upp förbättringsarbetet i kurser som
tidigare ansetts vara problematiska.
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1 Allmänt

StyrIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• haft möten med Programledningen (varannan vecka)

• varit på Kårfullmäktigemöte 1

• varit på teknologsektionsstyrelseutbildning

• varit representerade på följande utskott som kårledningen arrangerar:

– KU, kårledningsutskottet

– NU, nöjeslivsutskottet

– SU, sociala utskottet

– Kassörsforum

2 Arrangemang

Under läsperioden har StyrIT arrangerat följande:

• 13/8 En dag med StyrIT

• 23/8 Mottagningsmötet

• 25/8 Lunch för nollan i Hubben 2.1

• 28/8 Lek på phadderkampsinalen

• 29/8 Presentation för masterstudenterna

• 7/9 Master get-together

3 Styrdokument

Under LP1 har StyrIT främst arbetat med att ta fram en slutgiltig verksamhetsplan och
budget för verksamhetsperioden juli 2016-juli 2017.

StyrIT har även kollat igenom sektionens policies och identiierat vissa delar som behöver
uppdateras. Detta arbete kommer fortsätta under LP2.
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4 Övrigt

För att förenkla och förbättra kommunikationen på sektionen har StyrIT tillsammans
med digIT lanserat Mattermost för sektionens medlemmar.
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StyrITs svar på Motion om
ekonomisk avlastning, FanbärerIT

StyrIT

Svar

Då FanbärerIT är en sektionskommitté så anser StyrIT att det är rimligt att de likt de
andra sektionskommittéerna har hand om sin egen ekonomi.

Förslag

Yrkar på:

att bifalla motionen i sin helhet.
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StyrITs svar på Motion om
ekonomisk avlastning, snIT

StyrIT

Svar

Då antalet medlemmar i snIT vuxit samtidigt som verksamheten utökats de senaste åren
så anser StyrIT att införandet av en kassörspost är en förbättring för både sektionskas-
sören samt snITs verksamhet.

Förslag

Yrkar på:

att bifalla motionen i sin helhet.





Under året har ArmIT bl.a. … 
 

● Hållt en introduktionsföreläsning vardera med två av våra samarbetspartners 
Ericsson och Academic Work. 

● Hållt en lunchföreläsning med Avanza. 
● Planerat en ytterliggare lunchföreläsning med King. 
● Planerat in pubkvällar med Ericsson och Bokio. 
● Förbättrat sina samarbeten med ett flertal externa parter. 
● Deltagit i mottagningsaktiviteter. 
● Utökat sin puffverksamhet och planerat fortsatta förbättringar. 
● Gjort verksamhetsplan och budget. 
● Varit medarrangörer till DatEITmässan 
● Genomfört ett antal pubkvällar med bland annat cybercom group. 
● Haft speedintervjuer med academic work 
● Arbetat fram nya samarbetsavtal 
● Planerat studieresa till SF med besök hos bland annat Google, Yelp, och AirBnB. 
● Haft aspning med 
● Haft Kickoff. 
● Gått på CHARM. 
● Arrat Case. 
● Haft Blåvitts Arr. 
● Gjort dess kontinuerliga verksamhet. 
● Studieresa till San Francisco 
● Utskottsmöten 
● Överlämning 
● Pubkväll med Meltwater 
● Studentrösten 
● Fört dialog med såväl studenter som arbetsmarknad vad gäller ArmITs framtida 

verksamhet. 





ArmIT 15/16 har 
under året…

...förmedlat information rörande 
arbetsmarknadsfrågor till studenter.

...förmedlat en bred och representativ 
bild av arbetsmarknaden till studenter.

...främjat relationer mellan näringslivet 
och sektionen samt dess medlemmar.







DATE-IT
3bits Consulting AB - Academic Work - Accenture - Alten - Altran - Arccore - 
BEKK - CANEA - Carmenta AB - Combitech AB - Consat AB - Consid AB - 
CPAC Systems AB - Cybercom Sweden - Delphi Automotive Sweden AB - EA 
Ghost Games - Ericsson - Evidente AB - Findwise - Framtiden AB - Google - 
HiQ - HMS Industrial Networks AB - i3tex - Idevio - Interaktionsbyrån - Invativa - 
Itera - Kits AB - Knowit - Meltwater - Netlight Consulting AB - Novacura AB - 
Omegapoint AB - Opera Software - Palantir - Purple Scout - Qmatic - QRTECH 
AB - Qualisys - SAAB AB - Scionova - Sigma AB - Silicon Labs - SpeedLedger - 
Squeed AB - Syntronic - ÅF















Frågor?
Svar





Verksamhetsplan frITid 16/17  
 

Det åligger frITid att tillgodose gemene 
sektionsmedlems idrottsliga behov. För att uppnå detta 
ska frITid 16/17 sträva efter att… 
 

… hålla i regelbundna idrottspass i eller utanför kårhusets motionshall. 

… ha med ett lag i alla de CM där tillräckligt stort intresse finns från 
sektionen. 

… arrangera ett antal större arrangemang utanför Chalmers campus. 

… undersöka möjligheten att arrangera ett eget CM. 

… arrangera ett antal interna mästerskap på sektionen. (MIT - 
Mästerskapen för IT) 

… arrangera idrottsaktiviteter tillsammans med andra sektioners 
idrottskommitéer. 

… arrangera visning av sportklipp vid relevanta tillfällen. 

… tillgodose en bredare mängd aktiviteter genom att införskaffa mer 
inventarier. 

 

 



FanbärerIT verksamhetsplan 2016/2017 
Vi vill driva verksamheten vidare och förhoppningsvis locka ännu fler folk till våra arrangemang 
än tidigare. Vi hoppas kunna få intresse från så många olika typer av människor som möjligt för 
att skapa en gemenskap vid våra arrangemang då vi är relativt unika bland övriga kommiteér på 
IT. Detta för att kunna skapa en större gemenskap på IT där inte bara de sittande i föreningar, 
kommitéer och enbart festsugna kommer delta.  

Kultur  
Under vårt år i FanbärerIT vill vi öka ITteknologernas möjlighet att avnjuta den kultur som de är 
intresserade av samt att teknologerna får kännedom om ny kultur.  

Traditioner  
Se till att bra traditioner på Chalmers och IT uppmärksammas och inte glöms.  

Kännedom  
Vi vill att sektionens medlemmar ska känna till FanbärerIT för att..  
.. vi ska få bra aspar, som i sin tur kan leda till fortsatt drivande av kommitén efter detta år.  
.. teknologer ska gå på våra arrangemang. 
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1 Förord

Styrelsens verksamhetplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kon-
tinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med.

2 Operativt arbete

De kontinuerliga åtaganden styrIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Detta jobb består av att:

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

• Behandla frågor rörande sektionen som helhet
• Se över incidenthantering samt hantera incidenter som uppstår
• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva
• Behandla inkomna äskningar
• Vara delarrangör av Kandidatmiddagen
• Arrangera sektionsmöten
• Underhålla styrdokument
• Arbeta för att sektionens medlemmar ska må så bra som möjligt
• Inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet

3 Fokusområden

Utöver det kontinuerliga arbetet kommer styrIT jobba med några olika fokusområden
för att belysa extra viktiga frågor som måste fungera bra för att sektionen ska må och
fungera väl eller för att utveckla delar av sektionen som inte håller tillräckligt hög nivå.

3.1 Flytten till Lindholmen

Chalmers har beslutat att lytta IT-programmet till campus Lindholmen, på grund av det
kommer mycket av styrITs arbete som involverar Hubben 2.1 samt annat på Johanneberg
inlueras av detta. Under verksamhetsåret kommer styrIT att framföra studenternas
åsikter i största möjliga mån så att lytten blir så lyckad som möjligt. styrIT skall även
hålla en god kontakt med inblandade parter samt även hålla bra kommunikation med
sektionen.
Detta riktar in sig mot mål 5 och 10 i mål- och visionsdokumentet.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it

mailto:styrit@chalmers.it
https://chalmers.it


Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsplan styrIT’16/17

Sida 3 av 4

3.2 Masterintegration

På IT-sektionen råder det en stor uppdelning mellan kandidatprogrammets och master-
programmens studenter. Under året ska styrIT arbeta för att minska den uppdelningen
genom att bland annat visa upp sektionen mer på masterprogrammen. Detta ska ske
genom att bättre kommunicera vilka event som arrangeras av sektionen samt att ar-
rangera studentrösten ute på Lindholmen för att samla in masterstudenternas åsikter i
olika frågor. Utöver detta kommer styrIT, om möjligt, skapa en mottagningskommitté
för sektionens två masterprogram. Det skulle åligga denna kommittén att utföra ett litet
antal arrangemang under de två första veckorna på höstterminen.

3.2.1 Internationalisering

Vi har en stor andel medlemmar på sektionen som inte talar svenska. För de ska känna
sig välkomna och delaktiga på sektionen kommer styrIT under sitt verksamhetsår fort-
sätta att uppmuntra föreningar och kommittéer på sektionen att PR:a och arrangera på
engelska.
Detta riktar in sig mot mål 16 och 13 i mål- och visionsdokumentet.

3.3 Ekologisk hållbarhet

styrIT skall arbeta för att uppmuntra sektionens medlemmar att ha miljö samt ekologisk
hållbarhet i åtanke. Exempelvis innebär det att uppmuntra sektionens kommittéer och
föreningar till att i större utsträckning laga vegetarisk mat till sina arrangemang. Detta
då det ofta är ett bättre alternativ ur en hållbarhetssynpunkt. Vi kommer även att
fortsätta uppmuntra till samåkning vid inköp.
Det skall även undersökas om det går att mäta sektionens ekologiska fotavtryck, för att
se om det sker någon förbättring.
Detta riktar in sig mot många av de mål som inns i mål- och visionsdokumentet men
främst 11.

3.4 Digitala tjänster

VoteIT har visat sig vara ett bra system för slutna omröstningar. Det inns både för- och
nackdelar med övergången men styrIT anser att fördelarna klart överväger nackdelarna.
Därför kommer styrIT arbeta för att införa VoteIT som standard för slutna omröstningar
på sektionsmöten.
styrIT kommer även arbeta för att införa ett nytt bokföringssystem och vidare att alla
kassörer blir bekväma med det nya systemet.
Detta riktar in sig mot mål 14 i mål- och visionsdokumentet.
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3.5 Kommunikation och transparens

Sektionen med tillhörande organ jobbar ständigt för att förbättra för dess medlemmar.
Det är viktigt att medlemmarna vet att saker händer och vad som händer. styrIT kommer
därför arbeta för att öka transparensen mot sektionens medlemmar. Konkret innebär
detta att aktivt uppdatera styrITs Facebook-sida med inlägg om det vardagliga arbetet.
Genom att introducera ett nytt kommunikationsmedium vill styrIT bidra till och upp-
muntra en bättre kanal för diskussion mellan studenter på sektionen samt ett smidigt
sätt att få tag på de olika föreningarna och kommittéerna på sektionen. För att bidra
till en bättre kommunikation på sektionen samt nå ut till ler av sektionens medlemmar
kommer styrIT att verka för att bredare göra reklam för IT:s eventkalender.
Detta riktar in sig mot många av de mål som inns i mål- och visionsdokumentet men
främst 13, 14, 15 och 16.

3.6 Jämlikhet

styrIT ämnar att arbeta för en enad sektion där alla studenter ska känna sig välkom-
na oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta inkluderar också att minska avstånden
mellan föreningsaktiva och icke-föreningsaktiva samt de med tidigare erfarenhet av pro-
grammering och de som inte har det.
Detta riktar in sig mot många av de mål som inns i mål- och visionsdokumentet men
främst 6.
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