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Protokoll
Bilagor

1

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Organisationsnummer: 857209-9524
Sektionsmöte 2016-12-08, HB2 18:15

§1

Mötets öppnande
Matilda Horppu (StyrIT) öppnar mötet 18:17.

§2

Val av mötets ordförande
Oskar Dahlberg väljs till mötets ordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Erik Norlander väljs till mötets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
William Dahlberg (it12, 931103-5233) och Lage Bergman (it14, 950208-7696)
väljs till mötets första respektive andra justerare tillika rösträknare.

§5

Närvarande
it16:

37

it15:

26

it14:

17

it13:

16

it12:

12

it11:

1

it10

1

totalt: 110

§6

studenter

Mötets behöriga utlysande
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§7

Fastställande av mötets dagordning
Meddelande från tekalaset och snIT har lagts till under §11.
Uppläsningen av sexITs julkalender har flyttats till innan personval.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets första justerare

Mötets andra justerare

___________________

___________________

___________________

___________________
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§8

Adjungeringar
Niklas Broberg (Programansvarig) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.
Josefina Andreasson (it10) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

§9

Föregående mötesprotokoll
Erik Norlander (StyrIT) meddelar att protokollet från förra mötet ligger uppe på
hemsidan. Det valdes bland annat in nya revisorer och en ny valberedning.

§ 10

Meddelanden
a) Programledningen
Niklas Broberg (Programansvarig): Pratar om två huvudpunkter, förändringar
på Chalmers och förändringar på IT-programmet.
IT-sektionen kommer flytta till lindholmen, sommar 2020 är den senaste
tidsuppskattningen. Denna tidsuppskattning baseras på att rektorn tar beslut i
januari. Förändring på Chalmers, omskakning av de olika institutionerna. Det
som påverkar IT är positivt, avdelning för interaktionsdesign, som tillhör tillämpad
IT, kommer flyttas till institutionen för Informationsteknik. Detta betyder att de
flesta kurser vi beställer kommer att komma från samma institution. Detta är bra
för programmet.
Inom IT-programmet jobbar vi ständigt med utvärdering av kurser.
Programplanen håller på att ändras, detta betyder att ordningen på kurser
kommer att förändras. Förändringen går ut på att bland annat koncentrera
valbara kurser till LP2 och LP3. En process har börjat med att utvärdera
masterprogrammen, specifikt funderar vi på att starta ett nytt masterprogram
inom Big-Data. Studenter som vill läsa detta i nuläget läser ofta MPALG och
väljer kurser med inriktning mot big-data och machine learning.
Niklas tackar för sig och går hem.

b) Valberedningen
Markus Bergland: Valberedningen vill uttrycka att de tillsammans med andra
organ på chalmers har sett ett lägre deltagarantal. Kontakta Valberedningen eller
Chalmers om ni har input på hur vi bör gå tillväga för att ändra på detta.
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Mötets första justerare

Mötets andra justerare
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c) StyrIT
Jakob Holmgren: Gå gärna in på slacken. Sista dagen för tröjbeställning är
idag. Vi kan inte garantera att tröjan ser likadan ut i år då tröjan vi beställde innan
kan vara slut, men vi jobbar för att det ska bli bra.
d) Kårledningen
Simon Holm, HA.
Chalmers studentbostäder går ur boplatskön och startar en ny kö.
Kommer inte vara samma efter sommaren.
Kolla på de olika förslagen för lindholmens sektionslokaler/kårhus nere i
kårhuset.
Engagera er gärna i kåren centralt.
Sök kårens valberedning (FuM, på onsdag).
Enkäter - studentbarometern, (högskolan om hur ni mår på chalmers).
Tisdag morgon lucia, kl 07, bjuds på kaffe, glögg och lussebullar.
e) P.R.I.T.
Hampus Rönström: Först: glöm inte att städa efter er i Hubben 2.1, starta gärna
och töm diskmaskinen.
Se upp vilka ni släpper in i Hubben 2.1, senaste veckorna har det försökt komma
in folk i Hubben som inte ska vara i Hubben. Glöm också inte att stänga fönster
när ni går från Hubben eftersom det är en väg in i Hubben för folk som inte ska
komma in.
f) snIT
Johan Andersson: N
 omineringar till pedagogiska priset! Uppmärksamma stora
pedagogiska insatser av både föreläsare och handledare. Finns på chalmers.it
Utbildningsutskottet på måndag, förslag på förbättringar för studentportalen kan
skickas till snit@chalmers.it
g) Tekalaset
Rikard Hjort: Det finns ett fullmäktige för hela kåren (FuM) och där sitter bland
annat jag och Horv. Där har vi bland annat nyligen tackat nej till en båt som
eventuellt skulle doneras till kåren. Kom gärna förbi nästa onsdag och sök
valberedningen, det är en väldigt bra merit och det är väldigt roligt!
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§ 11

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
Gustaf Bergström (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport enligt bilaga.
e) NollKIT
Albin Bååw (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsrapport enligt bilaga.
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.

§ 12

Interpellationer
Föreligger ej.
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Mötets sekreterare
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§ 13

Propositioner
a) Proposition om att införa en Master Reception Committee på IT
Joel Thorstensson (StyrIT) föredrar propositionen enligt bilaga.
Ett tilläggsyrkande läggs fram av styrelsen.
Att lägga till följande under §5.1 i reglementet
● Master Reception Committee IT, MRCIT
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen med ändringsyrkandet i sin helhet.
b) Proposition om förtydligande av den ekonomiska policyn
Johan Lindskogen (StyrIT) föredrar propositionen enligt bilaga och svarar på
frågor från sektionsmötet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen i sin helhet.
c) Proposition om ändring av lokalpolicyn
Matilda Horppu föredrar propositionen enligt bilaga och svarar på frågor från
sektionsmötet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen i sin helhet.

§ 14

Motioner
a) Motion om ekonomisk avlastning, snIT (Andra läsningen)
Jonathan Thunberg föredrar motionen enligt bilaga och svarar på frågor från
sektionsmötet.
StyrIT lägger samma ändringsyrkande som röstades igenom förra sektionsmötet.
1. Att i andra attsatsen ersätta 'ledamöter' med 'förtroendeposter'
2. Att i andra attsatsen lägga till vice-ordförande mellan ordförande och
kassör
Jonathan jämkar sig med ändringsyrkandena.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet röstar igenom motionen i sin helhet.
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Mötets sekreterare

Mötets första justerare
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b) Motion om utökad sammansättning av ArmITs verksamhet
Johannes Mattsson och Alex Sundbäck föredrar motionen enligt bilaga och
svarar på frågor från sektionsmötet.
StyrIT läser upp sitt svar.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet röstar igenom motionen i sin helhet.
c) Motion om tillsättning av studentnytta i ArmITs budget
Adrian Lindberg och Fredrik Thune föredrar motionen enligt bilaga och svarar på
frågor från sektionsmötet.
StyrIT läser upp sitt svar.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Två ändringsyrkande läggs fram:
(1) att lägga till i slutet på attsatsen: "Vilket ej får spenderas på
subventionerade utlandsresor."
(2) Lägg till 20 000 som studenyttapost i ArmITs budget. Samt en ny
post på 30 000 för resa.
Mötet avslår det första (1) ändringsyrkandet.
Mötet avslår det andra (2) ändringsyrkandet.
Mötet bifaller motionen i sin helhet.
Mötet ajourneras ca: 20:00
Mötet återupptas ca: 20:25
d) Motion om att lägga in intresseföreningen LaggIT i IT-sektionens
reglemente
Henry Yang och William Levén föredrar motionen enligt bilaga och svarar på
frågor från sektionsmötet.
StyrIT läser upp sitt svar.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Ett tilläggsyrkande läggs fram av motionärerna:
att ålägga Henry Yang, William Levén, Joakim Hulthe och Arvid Runvik
uppdraget att etablera och Driva LaggIT fram tills att ett årsmöte kan
hållas.
Motionärerna jämkar sig med tilläggsyrkandet.
Mötet går till beslut.
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Mötets sekreterare

Mötets första justerare

Mötets andra justerare
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Mötet bifaller motionen i sin helhet.
e) Motion om införandet av alumnimiddag
Johan Andersson, Josefina Andreasson och Jonathan Thunberg föredrar
motionen enligt bilaga och svarar på frågor från sektionsmötet.
StyrIT läser upp sitt svar.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Ett ändringsyrkande läggs fram:
(1) "att arrangera detta vartannat år"
(2) att under andra attsatsen ändra från nuvarande sektionsmöte till “nästa
sektionsmöte”
Mötet avslår första (1) attsatsen.
Mötet bifaller andra (2) attsatsen.
Mötet bifaller motionen med det andra (2) ändringsyrkandet.

§ 15

Verksamhetsplaner och budgetar
Föreligger ej.

§ 16

Revisionsberättelse
Johan Magnusson (Lekmannarevisor) föredrar revisorernas revisionsberättelse
enligt bilaga.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 17

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
a) frITid 15/16
Daniel Eineving (frITid 15/16) och Martin Tran (frITid 15/16) föredrar frITids
verksamhetsberättelse samt ekonomiska resultat enligt bilaga.
Mötet beslutar att ansvarsbefria frITid 15/16.
Mötet beslutar att bordlägga resterande verksamhetsberättelser tills nästa möte.
b) FanbärerIT 15/16
c) StyrIT 15/16
d) snIT 15/16

§18

sexITs julkalender
Peter Gardenäs läser upp dagens avsnitt av julkalendern.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets första justerare

Mötets andra justerare
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Mötet ajourneras ca 21:20
Mötet återupptas ca 21:45

§ 19

Personval
a) Talman
Jonathan Thunberg (it12) nominerar sig själv.
Jonathan presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Jonathan lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet väljer in Jonathan Thunberg till talman för vårterminen 2017.
b) P.R.I.T.
Johannes Mattson (it15) nominerar sig själv som ordförande i P.R.I.T. 17
Johannes presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Johannes Mattson lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Johannes Matsson (960228-7790) som ordförande i P.R.I.T. 17
Henry Yang (it13) och Erik Magnusson (it16) nominerar sig själva till kassör i
P.R.I.T. 17
Henry går ut ur rummet medans Erik stannar kvar.
Erik presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Erik lämnar rummet.
Henry kommer tillbaka in i rummet.
Henry presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Henry lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Sluten votering begärs.
Mötet väljer in Erik Magnusson (960509-9614) som kassör i P.R.I.T. 17
Anders Bäckelie (it16), Madeleine Lexén (it16), Sara Kitzing (it16), Jonatan
Gustavsson (it15), John Andersson (it15), Lovisa Landgren (it16), Lisa Larsson
(it15) och Leo Carlsson (it16) nominerar sig själva som ledamöter till P.R.I.T. 17

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets första justerare

Mötets andra justerare
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Alla lämnar rummet förutom Anders.
Anders Bäckelie presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Anders lämnar rummet.
John Andersson kommer tillbaka in i rummet.
John presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
John lämnar rummet.
Jonatan Gustavsson kommer tillbaka in i rummet.
Jonatan presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Jonatan lämnar rummet.
Sara Kitzing kommer tillbaka in i rummet.
Sara presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Sara lämnar rummet.
Lisa Larsson kommer tillbaka in i rummet.
Lisa presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Lisa lämnar rummet.
Leo Carlsson kommer tillbaka in i rummet.
Leo presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Leo lämnar rummet.
Madeleine Lexén kommer tillbaka in i rummet.
Madeleine presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Madeleine lämnar rummet.
Lovisa Landgren kommer tillbaka in i rummet.
Lovisa presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Alla kommer tillbaka in i rummet.
Mötet går till beslut.
Sluten votering begärs.
Mötet väljer in Lovisa Landgren, Lisa Larsson, Jonatan Gustavsson, John
Andersson och Anders Bäckelie till ledamöter i P.R.I.T. 17

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets första justerare

Mötets andra justerare
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Mötet ajourneras ca 00:20
Mötet återupptas ca 00:52

c) sexIT
Niclas Johansson (it16) nominerar sig själv som ordförande i sexIT 17.
Niclas presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Niclas lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt Niclas Johansson (970302-6212) till ordförande i sexIT 17.
Jonathan Gildevall nominerar sig själv till kassör i sexIT 17.
Jonathan presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Jonathan lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt Jonathan Gildevall (970916-5253) till kassör i sexIT 17.
Arvid Björklund (it15), Carl Fredriksson (it12), Evelina Stridsberg (it16) och
Hanna Jacobsson (it16) nominerar sig själva som ledamöter till sexIT 17.
Alla lämnar rummet förutom Arvid.
Arvid presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Arvid lämnar rummet.
Carl Fredriksson kommer tillbaka in i rummet.
Carl presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Carl lämnar rummet.
Hanna Jacobsson kommer tillbaka in i rummet.
Hanna presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Hanna lämnar rummet.
Evelina Stridsberg kommer tillbaka in i rummet.
Evelina presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
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Alla kommer tillbaka in i rummet.
Mötet går till beslut om huruvida samtliga nominerade ska väljas in samtidigt.
Mötet beslutar att göra valet som ett klumpval.
Mötet väljer enhälligt in Arvid Björklund, Carl Fredriksson, Hanna Jacobsson och
Evelina Stridsberg till ledamöter i sexIT 17.
StyrIT lägger fram ett yrkande:
att Valberedningen tillsammans med StyrIT och de invalda i sexIT 17 får
befogenhet att välja in resterade ledamöter i sexIT 17 utanför
sektionsmötet.
Mötet bifaller yrkandet.
d) NollKIT
Gabriel Wallin (it16) nominerar sig själv som ordförande i NollKIT 17.
Gabriel presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Gabriel lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt Gabriel Wallin (970911-3394) till ordförande i NollKIT 17.
Olof Enström (it16) nominerar sig själv som kassör i NollKIT 17.
Olof presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Olof lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt Olof Enström (970915-3754) till kassör i NollKIT 17.
Omar Ouidat (it16), Eli Knoph (it16), Linnea Bark (it16), Elina Olsson (it16) och
Jacob Rohdin (it16) nominerar sig själva som ledamöter till NollKIT 17.
Alla lämnar rummet förutom Elina.
Elina presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Elina lämnar rummet.
Jacob Rohdin kommer tillbaka in i rummet.
Jacob presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
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Jacob lämnar rummet.
Omar Ouidat kommer tillbaka in i rummet.
Omar presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Omar lämnar rummet.
Eli Knoph kommer tillbaka in i rummet.
Eli presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Eli lämnar rummet.
Linnea Bark kommer tillbaka in i rummet.
Linnea presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Linnea lämnar rummet.
Mötet går till beslut om huruvida samtliga nominerade ska väljas in samtidigt.
Mötet beslutar att göra valet som ett klumpval.
Mötet väljer enhälligt in Elina Olsson, Jacob Rohdin, Omar Ouidat, Eli Knoph och
Linnea Bark till ledamöter i NollKIT 17.

§ 20

Utlottning av biobiljett
Anders Bäckelie (it16) vann biobiljetten.

§ 21

Övriga frågor
Föreligger ej.

§ 22

Mötets avslutande
Mötet avslutas 02.39

Mötets ordförande

Mötets sekreterare
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Bilagor
Verksamhetsrapporter
• Verksamhetsrapport ArmIT
• Verksamhetsrapport NollKIT
• Verksamhetsrapport StyrIT
• Verksamhetsrapport digIT
• Verksamhetsrapport FanbärerIT
• Verksamhetsrapport sexIT
• Verksamhetsrapport frITid
• Verksamhetsrapport P.R.I.T.
• Verksamhetsrapport snIT

Motioner och propositioner
• Motion om ekonomisk avlastning, snIT
• StyrITs svar på motion om ekonomisk avlastning, snIT
• Motion om tillsättning av studentnytta i ArmIT:s budget
• StyrITs svar på motion om tillsättning av studentnytta i ArmIT:s budget
• Motion om införnadet av en alumni-middag. Bilaga till motionen
• StyrITs Svar på motion om införnadet av en alumni-middag
• Motion om införnadet av LaggIT i IT-sektionens reglemente. LaggITs
stadgar
• StyrITs Svar på motion om införnadet av LaggIT i IT-sektionens reglemente.
• Motion om utökad sammansättning av ArmITs verksamhet
• StyrITs svar på motion om utökad sammansättning av ArmITs verksamhet
• Proposition om ändring av lokalpolicyn. Uppdaterad lokalpolicy
• Proposition om ändring av den ekonomiska policyn. Uppdaterad ekonomisk
policy
• Proposition om införandet av en Master Reception Comittee
14

Verksamhetsberättelser samt ekonomiska resultat
• Verksamhetsberättelse frITid 15/16 samt ekonomiskt resultat

Övrigt
• Revisionsberättelse
• Valberedningens nomineringar

15

Verksamhetsrapport – LP2

Vad vi har gjort:
- Utvärderat mo-agningen
- Arrangerat aspningen
- Utvärderat och tagit fram riktlinjer för
phaddringen
- Pensionerat oss…
- Funderat på a- adoptera…

Verksamhetsrapport
Sektionsstyrelsen, styrIT 16/17
LP2
Teknologsektionen Informationsteknik

Chalmers tekniska högskola

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport Sektionsstyrelsen, styrIT 16/17 LP2
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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 3
• varit på teknologsektionsstyrelse-workshop
• haft ordförandemöte
• varit representerade på följande utskott som kårledningen arrangerar:
– KU, kårledningsutskottet
– NU, nöjeslivsutskottet
– SU, sociala utskottet
– Kassörsforum

2 Arrangemang
Under läsperioden har StyrIT arrangerat följande:
• 17/10 En kväll med StyrIT
• 3/11 Fysisk skyddsrond, EDIT
• 7/11 Studentrösten på Lindholmen
• 8/11 Studentrösten i Hubben

3 Styrdokument
Sett över den ekonomiska policyn, proposition om ändringar kommer läggas fram under
sektionmöte LP2. Sett över lokalpolicyn, proposition om ändringar kommer läggas fram
under sektionsmöte LP2.

4 Övrigt
Efter en prövotid med Mattermost så kom StyrIT tillsammans med ordförandemötet
fram till att det inte fungerade så bra som vi hoppats och startade därför ett Slack-team
istället.
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Arbetet för att starta ett master-nollK har påbörjats på riktigt. Vi har haft ett möte
med KL som undrade hur arbetet går för oss samt ett möte med DStyret för inspiration.
Vi har även haft ett möte med ett par personer som är intresserade av att sitta i en
sådan kommitté där vi diskuterade hur uppstarten ska se ut. En proposition angående
detta kommer läggas fram under sektionsmöte LP2.
Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att arrangera kandidatmiddagen.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

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

Verksamhetsrapport digIT16 - LP2 2016
Vi har haft händerna ganska fulla med lanseringen av den nya versionen av chalmers.it, vi
har trots detta hunnit med en del.

Nya Chalmers.it
Vi har lanserat nya chalmers.it.

NAS
Vi har äskat och satt upp en NAS för att ha lagringsutrymme åt fkIT.

VinterLAN
Vi har puffat VinterLAN åt dHack

WikIT
Vi satte upp en wiki sida åt alla på IT. Ni hittar den på h
 ttps://wikit.chalmers.it/

Pizza
Vi har käkat pizza!

Verksamhetsrapport för FanbärerIT LP2 2016
Under läsperioden har FanbärerIT representerat fanan på:
● Ordinarie sektionsmöte läsperiod 2
Under läsperioden har FanbärerIT arrangerat:
● Frackfredag
● Ost & Vinkväll

Verksamhetsrapport för sexIT LP2 2016

2016

Halloweensittning!

Aspning!
●

Buddybuilding, töngt samarr med zexIT

●

Aspvarvet med aspar och oss, varvet

●

Aspun tillsammans med NollKP.R.I.T
^(hett!)
Blanddricka med P.R.I.T.
(blandad kvalité på drinkarna)

●

●

Aspkalaset med många sexmästerier

●

ooooooch...

Mexicogasque!

Födelsedagar!

@

Födelsedagar!

Ludd

bäsk fanns

Verksamhetrapport för frITid LP2 2016
● Arrangerat regelbundna idrottspass i motionshallen med
efterföljande bastu och bad på fredagar.
● Deltagit i innebandy-CM.
● Mottagit pris för vinsten i volleyboll-CM i februari.

Verksamhetsrapport LP2

Aspning

Pubrunda
Fixa-Hubben-Dagen
Annat kul

Annat

Oktobersittning
Pluggfrukost med snIT
ET-raj

Verksamhetsrapport
Studienämnden, snIT’16/17
Läsperiod 2
2016–12–04
Teknologsektionen Informationsteknik

Chalmers tekniska högskola

The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’16/17

1

Page 1 of 2

Operativt arbete
• Programråd LP1, Diskussion kring ny Programplan, nya krav för Chalmers-versionen
av Software Engineering (kräver matte som vi får i kandidatnivå för att förhindra
byte från GU-varianten) och diskussion kring roller i projekt och stereotyp arbetsuppdelning (de som kan koda kodar i alla projekt mm).
• Påmint examinatorer om kurs-PM och dess innehåll.
• Behandlat inkomna åsikter kring programmet.
• Kursnämnder: FFY621 (Fysik...), MVE045 (Envariabelsanalys), EDA433 (Grudat), TDA517 (Engelskan), DAT255 (Projektet i tvåan), fler på gång.
• Möten som: Utbildningsutskottet, Programlednings-lunchmöten, Ordförande-möte,
interna lunchmöten etc.

2

Kandidatnivå
• Klassrepresentantmöte, mycket fungerar bra. En del bekymmer med någon enstaka
kurs som vi följer upp på.
• Kursvalsmingel (främst riktat till tvåan som ska välja för första gången).
• Möte med examinator för Modelldriven mjukvaruutveckling för att diskutera kursens tidigare problem och göra examinatorn uppmärksam på dessa.
• Möte med examinator för Software Engineering Project för att diskutera tidigare problem, det förbättringsarbete som genomförts samt hur man kan fortsätta
utveckla kursen.
• Deltog i feedback-passet som gavs efter Software Engineering Project-kursen

3

Masterverksamhet
• Klassrepresentantsmöte.
• Uppmärksammat avsaknad av kursnämnder.

4

Pedagogiska Priset
• Spikat datum LP3 LV3, lördag.
• Gjort nyhetspost och börjat samla in nomineringar.
• Planerat möte med nyinvalda sexIT.

The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’16/17
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Arrangemang
• Studentrösten med styrIT.
• Lunchföreläsning i samarbete med Fredrik Lindblad för att informera om möjligheten att jobba som studentmedarbetare och handleda.
• Pluggfrukost med P.R.I.T. ons LV7 förra läsperioden och även planerat en denna
läsperiod.

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 studienämndens ekonomi.
7.5.2 Föreningens firma Ordförande och kassör för studienämnden tecknar var
för sig föreningens firma.
7.5.3 Verksamhet och revision Studienämndens verksamhet och ekonomi granskas 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 firma.
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 firma.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
StyrITs svar på Motion om ekonomisk avlastning, snIT

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 sektionskassören samt snITs verksamhet.

Förslag
Yrkar på:
att bifalla motionen i sin helhet.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Studentkår
Motion om tillsättning av studentnytta i ArmIT:s budget

Motion om tillsättning av studentnytta i ArmIT:s
budget
Adrian Lindberg

Bakgrund
Vi (ArmIT) yrkar på att tillägga en budgetpost för studentnytta á 50 000 kr i kostnad. Syftet
med budgetposten är att kunna genomföra evenemang som inte innebär direkt ekonomisk
vinning, utan som lönar sig i form av studentnytta. Exempel är samarbete med ideella
föreningar, inspirationsföreläsningar och studieresor.

Förslag
Att lägga till en rad i kostnad kolumnen på 50 000 för studentnytta.

Teknologsektionen Informationsteknik
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StyrIT svar ArmIT ny
budgetspost
styrIT

Då vi anser det bättre att ändra en budget än att avvika betydande från den som blivit
godkänd så råder StyrIT sektionsmötet att bifalla motionen sin helhet om mötet anser
motiveringen vara tillräcklig.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om införandet av en Alumni-middag

Motion om införandet av en
Alumni-middag
Johan “Horv” Andersson
Jesper “Jax” Jaxing
Jonathan “Tuna” Thunberg
Josefina “Juice” Andreasson
André “Tejp” Samuelsson

Bakgrund
I dagsläget finns en sittning för pateter, ReunITe, som har haft varierande kvalitet.
ReunITe skapades för att locka gamla IT-teknologer tillbaka och låta dem träffa sin
gamla vänner och bygga en relation mellan kommittéerna. På de senaste åren har denna
tradition dock nästan jobbat emot sitt syfte i processen. Det blir ett extra måste för
sittande overallskommittéer som ger ökad arbetsbelastning där kvaliteten på arrangemanget blivit lidande och därav relationen med äldre försämrats. Detta diskuterades
nyligen på ett ordförandemöte som kom fram till att ReunITe borde utvärderas. Därav togs en arbetsgrupp fram för att utvärdera och försöka göra något bättre av denna
tradition då grundidén med att locka tillbaka alumner ansågs bra. Därför gjorde vi i arbetsgruppen efter en del diskussion en undersökning av intresset av att ändra ReunITe
för att inkludera alla alumner och studenter och hur detta nya koncept skulle se ut. För
att se undersökningens resultat se bilaga.
Kort och gott är resultatet följande:
• Stort intresse finns (av 150 svarande var 96% intresserade av en sådan tillställning)
• Önskad finhetsgrad är finsittning (klädkod i stil med mörk kostym), även om många
vill fortfarande ha det studentikost och gärna med tema
• Kostnad: 200-300kr (många fritextsvar påpekade att pris för alumner och studenter
kan vara olika, alumner kan betala mer)
• Arrangemanget bör kanske inte hållas årligen (43% svarade “Kanske” eller “Nej”
på om de ville ha det årligen, några kommenterade på att det är mer lockande om
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det arrangeras mer sällan)
Efter en del diskussion inom arbetsgruppen om allt ovanstående har vi kommit fram till
följande motion. Anledningen till reglementesuppdateringen är bevarandet av kontinuitet
och för att få struktur på när det sker.

Förslag
Yrkar på:
att i reglementet under paragraf 6. Sektionsfunktionärer lägga in följande:

• 6.2 Alumnimiddagsansvariga
Alumnimiddagsansvariga är två till fem, av sektionen, förtroendevalda personer vars syfte är att säkerställa att en alumnimiddag arrangeras.
• 6.2.1 Inval
Alumnimiddagsansvariga väljs in vart tredje år (n mod 3 = 0, där n är
nuvarande år) första ordinarie höstmöte.
• 6.2.2 Det åligger Alumnimiddagsansvariga
att planera och leda arbetet med anordnandet av en alumnimiddag.
att om föregående att-sats bifalles tillsätta två till fem Alumnimiddagsansvariga under

nuvarande sektionsmöte.

Bilaga till: Motion om införandet av en Alumni-middag
Enkätsvar - https://goo.gl/V04f21

sida 1

Bilaga till: Motion om införandet av en Alumni-middag
Enkätsvar - https://goo.gl/V04f21

sida 2

Bilaga till: Motion om införandet av en Alumni-middag
Enkätsvar - https://goo.gl/V04f21

sida 3
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Svar på motion om alumnimiddag
styrIT

StyrIT anser att initiativet till en alumni-middag är bra och att speciellt våra äldre
studenter skulle uppskatta en sådan tillställning. Vi är dock fundersamma kring ett par
saker: I dagsläget ligger det på StyrIT att hitta personer som vill arrangera kandidatmiddagen och vi tror det kan bli problem att hitta två grupper under samma år.
Om intresse finns att arrangera en alumnimiddag så kan en arbetsgrupp tillsättas i
samråd med StyrIT för att göra detta, men vi ser det inte som nödvändigt att tillsätta
medlemmarna i arbetsgruppen som sektionsfunktionärer eller att ha in arrangemanget i
reglementet.
StyrIT anser även att kandidatmiddagen har en högre prioritet då den den arrangeras för
sektionsmedlemmar i första hand. Så om sektionsmötet tycker att sektionsfunktionärer
för alumnimiddagen ska läggas till i reglementet så bör en liknande grupp läggas till för
kandidatmiddagen vid ett annat möte.

Motion om att lägga in intresseföreningen
LaggIT i IT-sektionens reglemente
William Levén, Joakim Hulthe, Henry Yang, Arvid Runvik

Bakgrund
För ett antal år sedan existerade en intresseförening på sektionen vid namn laggit, vars
verksamhet bestod bland annat av att arrangera LAN. I och med att föreningen lades ner
2013 så tog digIT över LAN-verksamheten på sektionen inofficiellt. Detta blir
problematisk då det inte åligger digIT att arrangera LAN, och de ska inte behövas
förväntas göra det. Ett annat problem är att försäljningen på dessa LAN aldrig bokförs,
vilket resulterar i en gråzon om huruvida digIT håller i LANen officiellt eller ej.
Då det nu finns individer på sektionen som är intresserade av LaggITs gamla
verksamhet, så vore en rimlig lösning till problemen att återuppliva intresseföreningen
LaggIT som kan ta över LAN-verksamheten på sektionen. Utöver LAN så vill även det
nya LaggIT expandera dess verksamhet.
Förslag
Yrkar på:
● att lägga in digitala spel och Esports föreningen, LaggIT i sektionens reglemente
som en intresseförening på IT-sektionen, i paragraf 7.1

Stadga
Intresseföreningen LaggIT
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Föreningen bildades 1 december, 2016
Beviljad av sektionsstyrelsen 7 december 2016

1.

Föreningen
1.1.
Namn
Föreningen går under namnet LaggIT och kommer hädanefter i detta
dokument refereras till som “föreningen”.
1.2.

Sammansättning
Föreningens styrelse består av: Ordförande, kassör samt minst en ledamot.

1.3.

Säte
Föreningens säte är Göteborgs kommun, Sverige.

1.4.

Syfte
Föreningens syfte är att arrangera LAN och främja intresset för moderna
digitalspel och E-sport inom sektionen.

1.5.

Mål
Föreningens mål är att vara välkänd som LAN-arrangör på sektionen och att
regelbundet arrangera välbesökta LAN.

1.6.

2.

Struktur
Föreningen har en fristående och politiskt obunden agenda. Föreningen
består av dess medlemmar och en styrelse som utgörs av ett urval bland
dessa medlemmar och tillsätts på ett årsmöte av föreningens medlemmar.
1.7.
Rättigheter
Föreningen äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och
symboler.
1.8.
Skyldigheter
1.8.1. Sektionen
Föreningen är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente
och fattade beslut.
1.8.2. Styrelse
Föreningen måste ha en tillsatt styrelse, se 2.2.
1.8.3. Årsmöten
Föreningen måste ha minst ett möte per år se 3.1.
Medlemmar och Styrelse
2.1.
Medlemmar
2.1.1.
Medlemskapet
Alla medlemmar in IT-sektionen äga rätt till medlemskap i föreningen.
Föreningens styrelse har rätta att besluta om medlemskap för övriga.
2.1.2.

Medlemmens rättighetter
Samtliga medlemmar i föreningen har närvaro, yttrande, förslag och
röst-rätt på samtliga av föreningens årsmöten.

2.1.3.

Medlemmens skyldigheter

Föreningens medlemmar är skyldiga att verka för föreningens
intressen och medlem som motverkar föreningens syfte eller intressen
kan på beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.
2.2.

3.

4.

Styrelse
2.2.1.
Tillsättning
Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte och kan kompletteras vid ett
extra årsmöte om så blir nödvändigt. Minst hälften av styrelsens
medlemmar måste vara sektionsmedlemmar.
2.2.2.

Det åligger föreningens ordförande att:
Leda planering och genomförande av LAN i samråd med övriga i
styrelsen. Samt att leda föreningens möten.

2.2.3.

Det åligger föreningens kassör att:
Hantera föreningens ekonomi.

Beslut
3.1.
Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas
under kalenderårets första tre månader och kallelse skall delges föreningens
medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmarna äger rätt att ge
förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta skall dock ske senast
tio dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall
tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.
3.2.

Extra Årsmöte
Då föreningens styrelse finner så lämpligt eller då minst ⅓ av föreningens
medlemmar så begär skall ett extra årsmöte utlysas. Det extra årsmötet skall
delges föreningens medlemmar via en kallelse minst 20 dagar innan datumet
för mötet. I övrigt gäller bestämmelserna för ordinarie årsmöte.

3.3.

Beslutsformer
Vid föreningens årsmöte har endast närvarande medlemmar rösträtt.
Röstning sker med acklamation om ej votering eller sluten votering krävs av
mötesdeltagare.. Vid lika röstetal får föreningsordförande avgöra, förutom vid
personval, i vilket fall lotten får avgöra.

Verksamhet
4.1.
Firmatecknare
Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av
ordförande och kassör var för sig.
4.2.

Revision

Föreningens verksamhet och ekonomi kan granskas av sektionens
revisorer.
4.3.

Stadgar
Föreningens stadgar kan endast ändras vid ett årsmöte om majoriteten röstar
för ändringarna. Vid ändring av stadgarna börjar stadgeändringen först gälla
efter årsmötets avslut.

4.4.

Upplösning
Föreningen upplöses då detta beslutats av två på varandra följande
årsmöten. Minst ett av dessa två årsmöten skall vara ett ordinarie årsmöte
och mellan dessa årsmöten skall minst 30 dagar förflyta.
Ekonomi
Föreningens ekonomi skall vara fristående från sektionen.

4.6.

Teknologsektionen Informationsteknik
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StyrIT svar LaggIT
styrIT

Då LaggIT har ambitionen att: dels avlasta digIT ifrån LAN-arrangemang som brukar
ske två gånger per år och dels täcka in intresset av e-sport och datorspel som inte täcks
av 8-bit eller DrawIT så ser StyrIT positivt på att LaggIT startas upp som en egen
intresseförening. LaggIT har skickat in en stadga till StyrIT som ser bra ut och har
blivit godkänd.
StyrIT råder därför sektionsmötet att bifalla motionen i sin helhet.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
StyrIT svar utökat armit

StyrIT svar utökat armit
styrIT

Då ArmITs verksamhet är minst sagt viktig för sektionen och ArmIT tidigare år varit
fler än sex personer så anser StyrIT att det finns goda skäl att uppdatera reglementet.
StyrIT råder därför sektionsmötet att bifalla motionen i sin helhet.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om Lokalpolicy

Proposition om Lokalpolicy
styrIT

Bakgrund
Denna proposition vill uppdatera två saker i våran lokalpolicy.
1. Då högskolan har ändrat från tentaveckor till kortare tentaperioder behöver vi spegla
detta i våran lokalpolicy.
2. NollKIT har sedan flera år ansvaret för bokningar i hubben under mottagningen, även
detta bör speglas i våran lokalpolicy.

Förslag
Yrkar på:
att Paragraf 5 ändras till

Alla medlemmar av sektionen har alltid tillträde till Hubben såvida ej serveringstillstånd gäller eller om arrangör i lokalen satt upp särskilda regler som godkänts
av styrIT. I undantagsfall har styrIT rätt att frånta enskild teknolog tillträde
till Hubben. Under mottagningsperioden har även IT-sektionens mottagningskommitté rätt att, i samrådan med styrIT, upprätta regler kring
vilka som får besöka Hubben under mottagningsarrangemang.
Det är inte under några omständigheter tillåtet att sova i någon av sektionens
lokaler.
att Paragraf 7 ändras till

Hubben få̊r bokas av medlemmar av sektionens aktiva organ och föreningar efter kl
17.00 på studiedagar samt dygnet runt på helger. Dessa bokningar får endast göras
för sektionsnyttiga ändamål. Undantag gäller från tentaperioders första dag
kl 08.00 till dess sista dag kl 13.00, då Hubben inte får bokas annat än
till studierelaterade arrangemang. Detta avser även omtentaperioder.
Utöver detta får inte någon av sektio- nens lokaler bokas mer än en läsperiod fram
i tiden. Vid bokning av Hubben ingår ej grupprummet eller HASen, som bokas
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separat. styrIT samt lokalansvarig kommitté har rätt att häva bokningar om de
ej anses lämpliga. Undantag gäller under mottagningen då IT-sektionens
mottagningskommitté i samrådan med styrIT samt lokalansvarig kommitté är ansvariga för bokningar av Hubben. Det kan förekomma undantag
från dessa regler om de anses lämpliga och fått styrITs godkännande.
att Paragraf 7.1 ändras till

Grupprummet får bokas på helger, samt efter kl 17.00 på läsdagar. Undantag gäller
för tentaperioder, då grupprummet inte får bokas för annat än till studierelaterade arrangemang.
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1 Formalia
Med sektionen avses Teknologsektionen Informationsteknik.

1.1

Hänvisningar

Förutom IT-sektionens egen lokalpolicy, lyder också sektionens medlemmar under kårens centrala lokalpolicy samt dispositionsavtalet mot Chalmers Tekniska Högskola AB.
Se nedan:
Kårens lokalpolicy
Dispositionsavtal

1.2

Dokumentets Syfte

Följande dokument beskriver vilka riktlinjer och regler som gäller för de lokaler som
nyttjas av sektionen. Dokumentet beskriver vilka möjligheter som finns för sektionens
medlemmar vad gäller bokning av dessa lokaler, utöver vilka förhållningsregler som finns
i respektive lokal.

2 Förteckning
Sektionens lokaler består av:
• Hubben
– Stora rummet
– Köket
– Grupprummet
– Studierummet
– Föreningsrummet
• HASen

3 Hubben
Lokalerna som tillhör Hubben är till för medlemmar av sektionen. Hubben är i första
hand avsedd för studier och som lunchlokal. Det bör hållas en rimlig ljudnivå under
studietid (08.00 - 17.00 på studiedagar). Under den tiden får ingen alkohol förtäras i
lokalerna. Vidare är Hubben även avsedd för arrangemang som gynnar och välkomnar
sektionens medlemmar och skall vara en plats där alla medlemmar kan umgås.
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Stora rummet

Det stora rummet är den enda delen av Hubben som täcks av serveringstillstånd vid
arrangemang med sådant.

3.2

Grupprummet

Grupprummet är främst avsett för individuella studier och grupparbeten.

3.3

Studierummet

Studierummet är avsett för studier och ska alltid vara tillgängligt för samtliga medlemmar av sektionen (undantag kan göras vid större arrangemang eller vid godkännande av
styrIT). Här ska det hållas en låg ljudnivå.
I Studierummet råder alltid strikt fest- och alkoholförbud.

3.4

Föreningsrummet

Föreningsrummet är endast avsett som förvaringsutrymme för sektionens aktiva organ
samt föreningar.

4 HASen
HASen är avsedd som mötesrum för såväl interna som externa möten inom sektionens
aktiva organ samt föreningar, likväl arbetsrum för grupparbeten och självstudier. Det
kan ej bokas studiedagar 12.0013.00, då HASen då är avsedd för interna lunchmöten.
HASen skall på grund av sitt läge vara låst då den inte används.
I HASen råder strikt fest och alkoholförbud på samma vis som i studierummet.

5 Tillträde
Alla medlemmar av sektionen har alltid tillträde till Hubben såvida ej serveringstillstånd
gäller eller om arrangör i lokalen satt upp särskilda regler som godkänts av styrIT. I
undantagsfall har styrIT rätt att frånta enskild teknolog tillträde till Hubben. Under
mottagningsperioden har även IT-sektionens mottagningskommitté rätt att, i samrådan
med styrIT, upprätta regler kring vilka som får besöka Hubben under mottagningsarrangemang.
Det är inte under några omständigheter tillåtet att sova i någon av sektionens lokaler.
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6 Hyra
6.1

Lokaler

Hubbenej hyras ut. Hubben får däremot lånas ut inom Chalmers Studentkår om goda
skäl föreligger och görs i sådana fall i samtycke med ansvarig kommitté.

6.2

Inventarier

Hubbens inventarier får hyras ut för lämplig avgift i samband med att Hubben lånas
ut till extern part. Vidare får Hubbens inventarier ej lämna Hubben utan tillstånd från
ansvarig kommitté.

7 Boka
Hubben får bokas av medlemmar av sektionens aktiva organ och föreningar efter kl 17.00
på studiedagar samt dygnet runt på helger. Dessa bokningar får endast göras för sektionsnyttiga ändamål. Undantag gäller perioder från tentaveckors första dag kl 08.00 till
tentaveckors sista dag kl 13.00, då Hubben inte får bokas annat än till studierelaterade
arrangemang. Detta avser även omtentaveckor. Utöver detta får inte någon av sektionens lokaler bokas mer än en läsperiod fram i tiden. Vid bokning av Hubben ingår ej
grupprummet eller HASen, som bokas separat. styrIT samt lokalansvarig kommitté har
rätt att häva bokningar om de ej anses lämpliga. Undantag gäller under mottagningen
då IT-sektionens mottagningskommitté i samrådan med styrIT samt lokalansvarig kommitté är ansvariga för bokningar av Hubben. Det kan förekomma undantag från dessa
regler om de anses lämpliga och fått styrITs godkännande.

7.1

Grupprummet

Grupprummet får bokas på helger, samt efter kl 17.00 på läsdagar. Undantag gäller för
tentaveckor, då grupprummet inte får bokas för annat än till studierelaterade arrangemang.

7.2

Studierummet

Studierummet får ej bokas.
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HASen

HASen får ej bokas mellan 12.00 och 13.00 på läsdagar. Utöver denna tid finns inga
begränsingar på när HASen får bokas.

8 Inventarier
Hubbens inventarier får nyttjas gratis av medlemmar av sektionen vid godkännande
av ansvarig kommitté. Inventarier som införskaffas till Hubben måste vara flamsäkra.
Hubbens inventarier får ej lämna lokalen utan medgivande från ansvarig kommitté.

9 Vård av lokaler
Det skall ej förekomma nedskräpning eller onödigt slitage på sektionens lokaler. Man
skall vidare som medlem av sektionen behandla sektionens lokaler med varsamhet.

10 Ansvar vid arrangemang
Arrangör är skyldig att vara väl införstådd med detta dokument, lokalens brand, och
utrymmningsplan, lokalens dispositionsavtal samt studentkårens lokalpolicy. Arrangör
är vidare ansvarig för
• Att skador som uppstått på lokalen under arrangemang ersätts.
• Att återställa lokalen till ett gott skick efter arrangemang.
• Att antalet person som vistas i lokalen ej överskrider den i dispositionsavtalet
specificerade gränsen.
– Antalet skall inkludera alla som befinner sig innanför Hubbendörren.
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Proposition om uppdatering av
Ekonomiska policyn
styrIT

Bakgrund
Denna proposition har följande syften:
1. återinföra FanbärerITs rättighet till kemtvätt av sin högtidsklädsel
2. möjliggöra för snIT att avvika från den ekonomiska policyn i fall då detta godkänts
av programledningen
3. förtydliga ekonomiska policyn angående bekostning av alkoholhaltiga drycker

Förslag
Yrkar på:
att Anmärkning 5 läggs till, med texten:

snITs verksamhet som bekostats och godkänts av programledningen får avvika
från den ekonomiska policyn tills annat beslut fattats av styrelsen.
att Paragraf 4 (Mat under arrangemang) ändras till

Summorna är baserade på vad som anses vara en rimlig måltidskostnad. Ingen
andel får läggas på alkoholhaltiga drycker.
att Paragraf 5 (Aspning) ändras till

Kostnaden för aspning ska ej överstiga 3000 kronor per kommitté och verksamhetsår. Aspning för samtliga kommittéer bekostas av styrelsen. Ingen andel av
summan får läggas på alkoholhaltiga drycker.
att Paragraf 6 (Överlämning) ändras till
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Kostnaden för överlämning ska ej överstiga 3000 kronor per kommitté. Ingen
andel av summan får läggas på alkoholhaltiga drycker.
att Paragraf 7.2 (Intern Representation) ändras till

Vid intern representation gäller följande kostnadstak: Mat och dryck får inte överstiga 90 kr/person och tillfälle. Ingen andel av denna summa får läggas på alkoholhaltiga drycker.
att Paragraf 7.3 (Extern Representation) ändras till

Extern representation avser representation med parter utanför kommittén. Extern
representation bör ej förekomma om det inte anses nödvändigt för att ett samarbete
med annan part skall fortsätta. Ett exempel på extern representation är tackkalas
för puffar eller phaddrar. Inga pengar får dock läggas på alkoholhaltiga
drycker. Utgifter som dessa måste godkännas av styrelsen.
att Paragraf 14 (Överenskomna övriga kostnader) läggs till, med texten:

• Samtliga medlemmar i FanbärerIT har rätt att få sektionens frackband och
pin bekostade av sektionen.
• Samtliga medlemmar i FanbärerIT har, efter att ha genomfört minst ett arrangemang, rätt att var för sig få en kemtvätt av sin högtidsklädsel bekostad
vid FanbärerITs verksamhetsårs slut.
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1 Syfte
Denna policy syftar till att underlätta och ge kontinuitet i det ekonomiska arbetet på
sektionen genom att samla riktlinjer för hur ekonomiska resurser bör användas.

2 Anmärkningar
• Anmärkning 1: Alla siffror som avser svenska kronor i detta dokument är beräknade
inklusive moms á 12,5% för mat/dryck och 25% för annat.
• Anmärkning 2: Detta dokument rör sektionens kommittéer samt sektionsstyrelsen
styrIT och studienämnden snIT.
• Anmärkning 3: Om anledning finns att frångå policyn kan godkännande fås av
styrIT.
• Anmärkning 4: Ett godkännande från styrelsen lämnas skriftligen från styrITs
kassör som skall föregås av styrelsebeslut.
• Anmärkning 5: snITs verksamhet som bekostats och godkänts av programledningen får avvika från den ekonomiska policyn tills annat beslut fattats av styrelsen.

3 Slarv
Slarv avser alla oförutsedda utgifter i form av böter, kontrollavgifter etc. som tillkommer
i samband med kommitténs verksamhet.
Slarv betalas av antingen kommitté eller privatperson efter beslut av styrelsen. I detta
beslut tas i beaktande huruvida händelsen bedöms ha inträffat på grund av vårdslöshet
eller misstag. Har samma kommitté eller person gjort sig skyldig till flera överträdelser
tas även detta i beaktning vid framtida bedömningar.

4 Mat under arrangemang
Mat under arrangemang avser mat och dryck som förtärs av arbetande i samband med
kommitténs verksamhet, där arbetande jobbar minst 4 timmar i sträck. Beroende på
arbetspassets längd får varje person bjudas på mat till ett värde av x kronor enligt
nedanstående tabell.
Timmar
Kronor

[0-4]
0

(4-9]
30

(9-13]
60

(13-∞]
90
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Summorna är baserade på vad som anses vara en rimlig måltidskostnad. Ingen andel får
läggas på alkoholhaltiga drycker.

5 Aspning
Då aspar arbetar under arrangemang eller förberedelse av dessa skall de anses likställda
med förtroendevalda vad gäller ovanstående punkter.
Kostnaden för aspning ska ej överstiga 3000 kronor per kommitté och verksamhetsår.
Aspning för samtliga kommittéer bekostas av styrelsen. Ingen andel av summan får
läggas på alkoholhaltiga drycker.

6 Överlämning
Kostnaden för överlämning ska ej överstiga 3000 kronor per kommitté. Ingen andel av
summan får läggas på alkoholhaltiga drycker.

7 Representation
7.1

Profilering

Profilering avser profil- och arbetskläder samt tygmärken och andra inventarier som köps
in med syfte att marknadsföra organisationen.
Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 500 kronor per person och
verksamhetsår. För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare en
kostnad på 500 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma. För samtliga organ
inom sektionen med ett behov av en större budget för profileringsändamål får detta
tillkomma med styrelsens godkännande.

7.2

Intern representation

Intern representation avser tillfälliga och kortvariga aktiviteter som sker inom kommittén och är direkt kopplade till verksamheten. Exempel på detta är teambuilding och
liknande.
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Mat och dryck får inte överstiga 90 kr/person och tillfälle. Ingen andel av denna summa
får läggas på alkoholhaltiga drycker.
Om det kan motiveras så finns det möjlighet att lägga upp till 180 kr per person och
tillfälle på kringkostnader, så som lokalhyror, resekostnader, biljettkostnader vid arrangemang etc. Utgifter av denna typ skall i förhand godkännas av styrelsen.
Den totala kostnaden för intern representation får inte överstiga 630 kr/person och
verksamhetsår.

7.3

Extern representation

Extern representation avser representation med parter utanför kommittén. Extern representation bör ej förekomma om det inte anses nödvändigt för att ett samarbete med
annan part skall fortsätta. Ett exempel på extern representation är tackkalas för puffar
eller phaddrar. Inga pengar får dock läggas på alkoholhaltiga drycker. Utgifter som dessa
måste godkännas av styrelsen.

8 Inventarielista
Inventarier syftar på större inköp eller objekt som har ett speciellt kontinuerligt värde för
verksamheten. Ett exempel i dagsläget kan vara NollKITs bollhav som oavsett finansiellt
värde har ett stort sentimentalt värde för kommittén.
Samtliga kommittéer skall föra inventarielista över dess ägodelar. På denna lista skall
finnas:
• Beskrivning av artikeln
• Inköpsdatum
• Inköpspris
• Kopia på inköpskvitto

9 Utomstående personal
Utomstående personal kan t ex avse musiker. Sådan typ av personal får endast anlitas
om denne innehar F-skattesedel.
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10 Äskningar
En äskning är en förfrågan till styrelsen om finansiella medel för att utföra en aktivitet
eller göra ett inköp till nytta för sektionen och dess medlemmar. Görs äskningen av en
kommitté så skall utgiften vara av en sådan art som inte täcks in av kommitténs huvudsakliga verksamhet eller som utan finansiell hjälp ej är genomförbar.
Äskningar skall skickas via mail till styrelsen i enlighet med mall som finns tillgänglig på
sektionens hemsida. Varje äskning bedöms individuellt av styrelsen enligt ovanstående
ramar inom 10 läsdagar.

11 Större inköp
Större inköp avser köp av enskilt objekt som uppgår till ett belopp som överstiger 1500
kr. Dessa inköp skall godkännas av styrelsen.

12 Förvaring av kontanter i sektionslokalen
Den sammanlagda summan i sektionslokalen bör ej överstiga 50 000 kronor.
Dagskassan före och efter ett arrangemang för en förening eller kommitté får överstiga
den sammanlagda summan i sektionslokalen men får inte förvaras i lokalen i mer än ett
av nedanstående tabell angivet antal dagar.

Summa pengar

Antal arbetsdagar

10 000 - 30 000kr
30 001 - 50 000kr
> 50 000kr

5
3
1

13 Bokföring
Kassörer ska uppvisa bokföring för sektionens lekmannarevisorer inför alla ordinarie sektionsmöten. Om kassör, utan god anledning, inte lämnar in sin bokföring (så väl digital
som fysisk) i tid eller om den bokföring som lämnats in ej enligt lekmannarevisorerna
håller tillräckligt hög kvalitet får berörd kommitté spenderings- och arrangemangsstopp
fram tills dess att bokföring återigen uppvisats för och godkänts av lekmannarevisorerna.
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14 Överenskomna övriga kostnader
• Samtliga medlemmar i FanbärerIT har rätt att få sektionens frackband och pin
bekostade av sektionen.
• Samtliga medlemmar i FanbärerIT har, efter att ha genomfört minst ett arrangemang, rätt att var för sig få en kemtvätt av sin högtidsklädsel bekostad vid
FanbärerITs verksamhetsårs slut.
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styrIT

Bakgrund
På våra två masterprogram börjar det varje år studenter med en mängd olika bakgrunder. Dels från andra länder, några som redan gått tre år på chalmers samt svenska
studenter som är nya till chalmers. Detta gör att det skapas onödig uppdelning mellan studenterna. För att underlätta för alla parter att knyta nya kontakter med sina
nya klasskamrater behöver aktiviteter där alla masterstudenter är välkomna arrangeras.
Som ett exempel på detta så arrangerades ett antal arrangemang av en ny kommitte på Datateknologsektionen under denna hösten vilket var mycket omtyckt av de nya
studenterna.
Nu vill vi införa en mottagnings-kommitte på masternivå för IT-sektionens två masterprogram. Denna kommitten kommer främst att arrangera aktiviteter ute på Lindholmen
under den tid då masterstudenterna är nyintagna. Pengar för att arrangera en mastermottagning finns att tillgå från högskolan och ligger i dagsläget på 5000 per program +
100 per student.

Förslag
Styrit yrkar på:
att lägga till följande i sektionens reglemente:
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§5.10 Master Reception Committee Information Technology, MRCIT
§5.10.1 Sammansättning
MRCIT består av ordförande, kassör samt 2-5 övriga ledamöter.
§5.10.2 Inval
MRCITs medlemmar skall varje år väljas på det första ordinarie vårmötet.
§5.10.3 Det åligger MRCIT
att Planera och leda mottagningsaktiviteter för studenterna som börjar på master-

programmen Interaction Design and Technologies och Software Engineering and
Technology.
§5.10.4 Det åligger MRCITs ordförande
att Leda MRCITs verksamhet.
att Handha MRCITs handlingar.
att Teckna MRCITs firma.

§5.10.5 Det åligger MRCITs kassör
att Handha MRCITs ekonomi.
att Teckna MRCITs firma.

Verksamhetsber ttelse
frITid 15/16

Mottagningen 2015
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●
●
●

Lagat lunch
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Station p Phadderkampsfinalen
Tr nat Nollfinalslaget

Fredagspass
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Innebandy
Volleyboll
Fotboll
Pingis
Badminton
Poolh ng med Konstsim
Bastu
Spökboll
Killerboll

Allm nh lsa
● Run-for-IT
● Finally Monday

Verksamhet
● Köpt in nya inventarier
● St dat förr det med HookIT

Chalmersm sterskap
● Fotboll
○

Vinst tillsammans med AE

○

Vinst

● Beachvolleyboll
●
●
●
●
●

Innebandy
Staffett
Kubb
Zorb-fotboll
Golf

Andra arrangemang
● Strobespökboll
● Sportkv llar
● Aspning
○
○
○

Shuffleboard
Fredagsarrangemang
Sportfest

Ekonomi
Martin Tran

Fredrik Bengtsson
Joel Hultin
Johan Magnusson
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REVISIONSBERÄTTELSE
AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE
PERIOD 15-16
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 året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att frITid 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 för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi 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
Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att
FrITid ej blir ansvarsbefriade.

PERIOD 12-13
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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
Då senast uppvisade bokföring är till 2009-10-17 och andra viktiga dokument saknas så
rekommenderas FrITid att ej bli ansvarsbefriade.
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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 uppvisat bokföring fram till 2016-11-15 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

DIGIT OSKAR JEDVERT & ROBERT PALM
Har uppvisat bokföring fram till 2016-11-14 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

STYRIT MATILDA HORPPU & JOHAN LINDSKOGEN
Har uppvisat bokföring fram till 2016-11-15 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 2016-11-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

P.R.I.T. HAMPUS RÖNSTRÖM & THERESE STURESSON
Har uppvisat bokföring fram till 2016-11-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

NOLLKIT ALBIN BÅÅW & FREJ KARLSSON
Har uppvisat bokföring fram till 2016-11-17 som vid en ytlig granskning ser bra ut.
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sexIT’17
Med ett brinnande intresse för Gasquen fanns det åtta poster att fylla! - Du
anar inte vem som blev nominerad till stylist!
Trots en vakantsatt post tror vi att dessa sju personer bildar ett av de mest taggade
sexIT någonsin och är redan nu sugna på att se vad de kan komma på! Här finns både
ungdomens vilja och de lite äldres erfarenhet presenterade och vi tvivlar inte på att IT
kommer ha Chalmers längsta köer till sina fester!
Ordförande - Madeleine ’Lexi’ Lexén
Lexi kan leda sexIT smexigt och spexigt och kanske i slutändan till och med bli exIT.
Hon har visat på goda ledaregenskaper och vi tror hon kommer hålla ihop gruppen med
bravur. En helt klart perfekt sexmästare.
Kassör - Erik ’Yeti’ Magnusson
Då våra grannar i öst inte ville ha tillbaka sitt pengatörstande monster valde vi istället
att nominera honom till Kassör i sexIT ‘17. Vi tror att han med ett bestämt lugn och
intresse för posten kan komma att bli en yetibra kassör.
Sexmästarinna - Sara “Kitzing” Kitzing
Kitzing kan laga någonting med sting, främst på grund av kryddning. Somliga skulle säga
att hon är en king, allt annat än Bing, och kan säkert servera alla möjliga ting. Med
ett stort kulinariskt intresse tror vi att årets kommande sittningar kommer innefatta
underbart krubb.
Øhlchef - Therese “TThera” Sturesson
TThera har varit med förr och kan säkerligen garantthera att det finns mycket gott
bakom baren. Vi tror att hon kommer vara en fast punkt i gruppen och kan göra ett
strålande jobb som øhlchef.
Kulturchef - Peter “PG” Gardenäs
Med en känsla för roliga rimligheter och en passion för underhållning tror vi att PG
kommer briljera i sin roll som kulturchef. Då han bidrar med en riktigt punsch till
kommittéen så göran livsstilen great again.
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PR-chef - Carl “Orm” Fredriksson
Orm är en gammal räv som slingrat sig fram och visat sig vara en riktigt elefant i
rummet. Med stort engagemang och intresse tror vi att han kommer göra giftig PR för
alla sexIT’s arrangemang.
Bry - Arvid “Alle” Björklund
Bry ger balans och balans är bra och bra är Alle. Alle är en rolig stämningshöjare som
flexibelt och gärna tar på sig småsakerna som annars blir bortglömda.
Stylist - Vakant
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P.R.I.T.’17
Med stor balans och mycket lugn nominerade valberedningen 7 individer till
det bästa P.R.I.T. någonsin - Ni kan aldrig ana vad som hände sen!
Valberedningen tror att dessa sju personer tillsammans bildar en stabil kommitté som
kan möta även de värsta av katastrofer med lugn. Med en platt hierarki och taggade
personer i grunden, och en sällan skådad utvecklingsvilja i toppen, kommer P.R.I.T. ‘17
vara ITs alldeles egna superhjältar.
Ordförande - Johannes ‘Baloo’ Mattsson
När det kommer till P.R.I.T. så är det bara att spana in farsan va. Med ett humör som
glömmer bort sorger och besvär snabbare än kvickt så kan hans erfarenhet inom allt från
boule till svarta små regnmoln göra de övriga medlemmarna allt annat än björntjänster.
Med en medfödd pondus av rang tror vi att Baloo kan ge kommittén den bästa av
möjligheter att vara både glada och nöjda i Chalmersdjungeln.
Kassör - Jonathan ‘Jonis’ Gildevall
Ett otroligt lugn, reslig fysik, samt ett brett stöd från aspar gör att Jonathan kommer
klara av att simma i ett hav av illavarslande siffror. Med detta som grund vill vi därför
nominera Jonis till livv… Ka$$Chef för P.R.I.T. ‘17!
ØhlChef - John ‘Ares’ Andersson
De gamla grekerna säger att Ares är ursinnets och det besinningslösa våldets gud, men nu
är det en ny era. Vi tror att denna nya gudomliga iteration inte bara kan föra livets vatten
till törstiga teknologer utan dessutom påbringa en ny tidsålder med rimliga traditioner.
RustChef - Lovisa ‘Lumo’ Landgren
Lovisa är en stabil ljuspunkt i en annars mörk vinter och under hennes ledande hand
tror vi att P.R.I.T. kommer föra Hubben 2.1 till helare tider. Vi litar på att hon kommer
utnyttja både land och gren i sin jakt efter den perfekta sektionslokalen, och tror att
hon lyckas innan ‘18 tar över.
MaterialChef - Lisa ‘Spiderman’ Larsson
Trots att hon är varken spindel eller man är vi beredda att se förbi dessa lögner då Lisa
uttryckt ett brinnande intresse och högt flygande drömmar om Hubben. Svingande från
skåp till skåp tror vi att P.R.I.T. med lokalhjälten Spiderman i fronten aldrig kommer
behöva slåss mot kaffeabstinenta teknologer.
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PR-Chef - Anders ‘Spöket’ Bäckelie
Det sägs att om man säger Anders tre gånger framför en spegel frammanar man en
nominerad PR-Chef. Vi tror att denna poltergeist inte bara kommer flytta hela Campus
till Hubben utan dessutom har anden att göra gastligt fin PR som hemsöker Chalmers
i mången år.
MatChef - Jonatan ‘allan’ Gustavsson
Man kan tro att Jonatan heter Allan, men det är bara vad vi kallar’n. Med ett gediget
intresse för P.R.I.T.s verksamhet och erfarenhet av att handha köket så tror vi att han
kommer att fixa utmärkt mat på 4 pubrundor.
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NollKIT’17
Här är sju taggade personer att se på sektionsmötet - Känner du alla?
Valberedningen tror att den nominerade gruppen är en väl fungerande grupp som tillsammans kan planera och genomföra en mottagning med bravur. De nominerade är
fulla av energi och vi tror att de kan förmedla vidare denna energi till både Nollan och
Phaddar.
Ordförande - Gabriel ’GW’ Wallin
Han må inte vara tjock, gammal, eller grymtig, men GW har likväl stort stöd i gruppen
och har visat stort intresse för att driva NollKITs verksamhet med god energi. Vi tror
att han kan stå i spetsen för en utomordentligt stadig mottagning och nominerar honom
således till ordförande.
Kassör - Olof ’Blixxten’ Enström
Blixxten har uttryck ett tydligt intresse för kassörens arbete och känner sig redo att axla
ansvaret för NollKITs snabba cash. Vi tror att han kommer att handha ekonomin med
dunder och brak!
Organisatör - Jacob ’Mintuw’ Rohdin
Mintuw har fått sitt namn inte bara för att han är jävligt fräsch, utan också för hans
styrka att stötta andra i de mörkaste av tider! Valberedningen tror att han kan bidra med
en frisk östlig fläkt i organisering och planering av mottagningens olika arrangemang!
PR - Eli ’Rudolph’ Knoph
Rudolph är inte bara en människokännare av rang, utan har med resten av kommitténs
stöd möjligheten att leda NollKIT genom både snö och dimma! Med mycket engagemang
och intresse för cinematografi skapa filmer av högsta rang. Action! Kapow! NollKIT!
Chokladbollar! Nominerad! WOW!
Nolluppdragschef - Omar ’Omar’ Oueidat
Du kan inte stava Nolluppdragschef utan Omar! Med denne klippa till person tror vi
inte bara att årets Nolluppdrag kommer bli de bästa någonsin, utan även att NollKIT i
sin helhet får en stabil person att luta sig på när mottagningens vilda storm närmar sig
över horisonten!
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Modulchef - Elina ’Elit’ Olsson
Namnet Elit talar för sig själv och hon har med stöd av resten av gruppen allt som krävs
för att skapa litterära mästerverk! Vi tror att hon utöver en grymt skriven modul kan
ta sig an haxxande av informationsflödet under mottagningen med bravur. 1
Phadderchef - Linnea ’Prim’ Bark
Prim är en solklar del av NollKIT som kommer att integrera såväl phaddrar som Nollan i
sektionen. Lika lätt som att säga phaddergrupp en gång fort har hon med ett glatt lynne
och en vilja att ta mottagningen till nästa grad blivit en solklar addition till gruppen!

1
Vi anser att modulchefens arbete kan utökas med ansvar för informationsutskick - därför föreslår
vi att man slår ihop modulchefens ansvar med det hos den tidigare existerande infochefens då deras
arbetsuppgifter i regel inte överlappar under årets gång.

