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Protokoll
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§1

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

§2

Val av mötets ordförande
Jonathan Thunberg väljs till mötets ordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Erik Norlander väljs till mötets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare


§5

Fredrik Bengtsson (it14, 19940623-2596) och Christian Persson (it14,
19950602-4554) väljs till mötets första respektive andra justerare tillika
rösträknare.

Närvarande
it16:

22

it15:

22

it14:

13

it13:

12

it12:

5

it11:

1

it10:

1

mpide16: 1
totalt: 77

§6

studenter

Mötets behöriga utlysande
Sektionsmötet

finner mötet behörigt utlyst.
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___________________

___________________

___________________

___________________
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§7

Fastställande av mötets dagordning
Meddelande har lagts till för snIT, Kårledningen samt Valberedningen under §10.

§8

Adjungeringar
Josefina Andreasson (it10) adjungeras in med närvaro-, förslags- och
yttranderätt.

§9

Föregående mötesprotokoll
Bland annat valdes det in nya medlemmar i NollKIT, P.R.I.T. och sexIT.
LaggIT och Alumnimiddagsansvariga lades in i reglementet.
Sektionsmötet beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna.

§ 10

Meddelanden
a) StyrIT
Matilda Horppu: Hoodies är på väg nu. StyrIT arrangerar också aspning nästa
läsperiod och vi hoppas att ni dyker upp.
b) P.R.I.T.
Johannes Mattson: Det har skett stölder i Hubben senaste tiden, var försiktiga
med vilka ni släpper in i Hubben. Hjälps också åt att städa bättre.
c) Tekalaset
Johan Andersson (Tekalaset): KS ska lägga en proposition om att införa en
IT-ansvarig i KL.
d) snIT
Johan Andersson (snIT): Kursutvärdera, det är viktigt så att snIT kan fortsätta
jobba med kurserna. Kursrepresentanterna bör gå på kursnämnderna annars kan
vi inte få någon återkoppling. snIT har också aspning snart, under nästa
läsperiod. Onsdag LV7 är pluggfrukost.
e) Kårledningen
Angelica (SO): Aspa kårkommittéer, det är trevligt. Bygg Cortege, det är kul!
Anmälan stänger 24:e februari. Om man vill kandidera till FuM nästa år så passa
på att ställa upp. Studentrösten kommer upp igen nu i LP4. Kolla era mail efter
studentbarometern.
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f) Valberedningen
Valberedningen föredrar sina frågor de har ställt under alla intervjuer.

§ 11

Val av inspektor
Wolfgang Ahrend (tidigare programansvarig) nomineras av sektionsstyrelsen.
Wolfgang presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Wolfgang lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Wolfgang Ahrend till inspektor för perioden LP3 2017 LP3 2019.

§ 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
Gustav Bergström (frITid) föredrar frITids verksamhetsrapport enligt bilaga.
e) NollKIT
Gabriel Wallin (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsrapport enligt bilaga.
f) P.R.I.T.
Johannes Mattson (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsrapport enligt bilaga.
g) sexIT
Niclas Johansson (sexIT) föredrar sexITs verksamhetsrapport enligt bilaga.
h) snIT
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Johan Andersson (snIT) föredrar snITs verksamhetsrapport enligt bilaga.
i) StyrIT
Matilda Horppu (StyrIT) föredrar StyrITs verksamhetsrapport enligt bilaga.
Mötet lägger de presenterade verksamhetsrapporterna till handlingarna.

§ 13

Interpellationer
Föreligger ej.

§ 14

Propositioner
a) Proposition om åligganden för sektionsstyrelsens kassör
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.
b) Proposition om ArmITs sekreterare
Matilda Horppu (StyrIT) föredrar propositionen enligt bilaga och svarar på frågor
från sektionsmötet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Ett första (1) ändringsyrkande läggs:
Ändringsyrkande: ändra armITs sammansättning till ordförande, kassör,
sekreterare och 1-5 ledamöter.
StyrIT jämkar sig med ändringsyrkandet.
Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen i sin helhet.
c) Proposition om Fyllnadsval
Matilda Horppu (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.
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d) Proposition om att införa kandidatmiddagen i reglementet
Matilda Horppu (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.
e) Proposition om Sektionsfunktionärer
Matilda Horppu (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.
Mötet beslutar att direktjustera §14 b).

§ 15

Motioner
a) Motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och
sektionsfunktionärer
Markus Bergland (Valberedningen) föredrar propositionen enligt bilaga och
svarar på frågor från sektionsmötet.
Matilda Horppu (StyrIT) läser upp StyrITs svar på motionen.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Motionärena jämkar sig med StyrITs ändringsyrkande.
Mötet ajourneras i 10 min till 19:50 så att StyrIT och motionärerna får diskutera
hur de vill lägga fram motionen.
Efter diskussionen lägger StyrIT, tillsammans med motionärerna ett
ändringsyrkande, att ändra de tre att-satserna till följande:
(1) att: Texten under rubriken Mat under arrangemang, i den ekonomiska
policyn, uppdateras till:
"Mat under arrangemang avser mat och dryck som förtärs av arbetande i
samband med kommitténs verksamhet, där arbetande jobbar minst 4 timmar i
sträck. Detta inkluderar även sektionens valberedning och revisorer. Beroende
på arbetspassets längd får varje person bjudas på mat till ett värde av x kronor
enligt nedanstående tabell.
[0-4], (4-8], (8-∞)
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0,

45,

90

Denna summa får inte överskrida 900 kr per person och verksamhetsår.”
(2) att: Anmärkning 2 ändras till ”Anmärkning 2: Detta dokument rör sektionens
kommittéer samt sektionsstyrelsen styrIT och studienämnden snIT om inte annat
nämns.”
(3) att: i StyrITs budget lägga till en post för denna kostnad på en fjärdedel av
den förväntade kostnaden per år för nästkommande läsperiod.
Mötet går till beslut.
Mötet bifaller motionen med ändringsyrkandet i sin helhet.
b) Motion om att lägga in intresseföreningen FikIT i IT-sektionens
reglemente
Madeleine Lexén (it16) och Sara Kitzing (it16) 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.
Mötet ajourneras i 30 min till klockan 20:45.
Diskussion om att flytta invalet för MRCIT förs, detta så att det kan bli gjort
tidigare eftersom det är tråkigt för de som inte talar svenska att sitta och vänta på
invalet.
Mötet beslutar att flytta invalet för MRCIT till nu.

§ 16

Personval
a) MRCIT
Malin Thelin (it13, 940524-7108) nominerar sig själv till ordförande via Skype.
Malin presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Mötet avslutar Skype-samtalet.
Mötet öppnar för diskussion.
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Mötet väljer enhälligt in Malin Thelin till ordförande för MRCIT.
Oscar Nilsson (it12, 920912-0816) nominerar sig själv till kassör.
Oscar presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Oscar lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Oscar Nilsson till kassör för MRCIT.
Lovisa Jäberg (it13) och Kittipon Chaikittiwanich (mpide16) nominerar sig själva
till ledamöter i MRCIT.
Kittipon lämnar rummet.
Lovisa presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Lovisa lämnar rummet.
Kittipon kommer tillbaka in i rummet.
Kittipon presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Kittipon lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet beslutar att genomföra valet som ett klumpval.
Mötet väljer enhälligt in Lovisa Jäberg och Kittipon Chaikittiwanich till ledamöter
för MRCIT.
StyrIT lägger fram ett yrkande:
att: Valberedningen tillsammans med StyrIT och de invalda i MRCIT får
befogenhet att välja in resterande ledamöter i MRCIT utanför
sektionsmötet.
Mötet bifaller yrkandet.

§ 16

Verksamhetsplaner och budgetar
a) NollKIT 17
Gabriel Wallin (NollKIT) föredrar NollKITs verksamhetsplan enligt bilaga.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Mötets första justerare

Mötets andra justerare

___________________

___________________

___________________

___________________

Jonathan Thunberg

Erik Norlander

Fredrik Bengtsson

Christian Persson

Sida 7/13

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Organisationsnummer: 857209-9524
Sektionsmöte 2017-02-23, HC4 18:15
Gabriel Wallin (NollKIT) föredrar NollKITs budget enligt bilaga.
Mötet öppnar för frågor.
Mötet beslutar att bordlägga godkännandet av NollKITs verksamhetsplan och
budget.
b) P.R.I.T. 17
Johannes Mattsson (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s verksamhetsplan enligt bilaga.
Erik Magnusson (P.R.I.T.) föredrar P.R.I.T.s budget enligt bilaga.
Mötet öppnar för frågor.
Mötet beslutar att godkänna P.R.I.T.s verksamhetsplan och budget.
c) sexIT 17
Niclas Johansson (sexIT) föredrar sexITs verksamhetsplan enligt bilaga.
Jonathan Gildevall (sexIT) föredrar sexITs budget enligt bilaga.
Mötet öppnar för frågor.
Mötet beslutar att godkänna sexITs verksamhetsplan och budget.

§ 17

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

§ 18

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
a)
b)
c)
d)

snIT 15/16
StyrIT 15/16
FanbärerIT 15/16
NollKIT 16

Mötet beslutar att bordlägga §18 a), b), c) och d) till nästa möte.
e) P.R.I.T. 16
Hampus Rönström föredrar P.R.I.T. 16’s verksamhetsberättelse enligt bilaga.
Therese Sturesson föredrar P.R.I.T. 16’s ekonomiska resultat enligt bilaga.
Mötet öppnar upp för diskussion.
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Mötet beslutar att enhälligt ansvarsbefria P.R.I.T. 16.
f) sexIT 16
Rebecca Finne föredrar sexIT 16’s verksamhetsberättelse samt ekonomiska
resultat.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar att enhälligt ansvarsbefria sexIT 16.
Mötet ajouneras i 15 min till klockan ~22:07.

§ 19

Personval
a) Fyllnadsval NollKIT 17
Emil Jansson (it16) nominerar sig själv till ledamot i NollKIT 17 via Skype.
Emil presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Mötet avslutar Skype-samtalet och öppnar upp för diskussion.
Mötet väljer enhälligt in Emil Jansson som ledamot i NollKIT 17.
b) Alumnimiddagsansvariga
Matilda Horppu tar över rollen som mötesordförande under §19b).
Jonathan Thunberg (it12), Johan Andersson (it11), Josefina Andreasson (it10)
och Jesper Jaxing (it14) nominerar sig själv som Alumnimiddagsansvariga på
sektionen.
Jesper, Johan och Josefina lämnar rummet.
Jonathan presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Jonathan lämnar rummet.
Josefina kommer tillbaka in i rummet.
Josefina presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Josefina lämnar rummet.
Jesper kommer tillbaka in i rummet.
Jesper presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Jesper lämnar rummet.
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Johan kommer tillbaka in i rummet.
Johan presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Johan lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar att göra valet som ett klumpval.
Mötet beslutar att enhälligt välja in Johan Andersson, Josefina Andreasson,
Jesper Jaxing och Jonathan Thunberg som Alumnimiddagsansvariga.
Jonathan Thunberg tar åter över rollen som mötets ordförande.
c) digIT 17
William Levén (it16, 970206-4834) nominerar sig själv till ordförande i digIT 17.
William presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
William lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar enhälligt att välja in William Levén som ordförande i digIT 17.
Fredrik Åberg (it16, 970405-1375) nominerar sig själv till kassör i digIT 17.
Fredrik presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Fredrik lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar enhälligt att välja in Fredrik Åberg som kassör i digIT 17.
Joakim Hulthe (it16), Anton Levholm (it16), Rasmus Tomasson (it16), Karl
Vikström (it16) och Henry Yang (it13) nominerar sig själva som ledamöter i digIT
17.
Joakim, Anton, Rasmus och Henry lämnar rummet.
Karl presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Karl lämnar rummet.
Rasmus kommer tillbaka in i rummet.
Rasmus presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Rasmus lämnar rummet.
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Joakim kommer tillbaka in i rummet.
Joakim presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Joakim lämnar rummet.
Anton kommer tillbaka in i rummet.
Anton presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Anton lämnar rummet.
Henry kommer tillbaka in i rummet.
Henry presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Henry lämnar rummet.
Mötet beslutar att göra valet som ett klumpval.
Mötet beslutar enhälligt att välja in Joakim Hulthe, Anton Levholm, Rasmus
Tomasson, Karl Vikström och Henry Yang som ledamöter i digIT 17.
d) ArmIT 17/18
Tobias Lindgren (it16, 961124-2992) nominerar sig själv till ordförande i ArmIT
17/18.
Tobias presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Tobias lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar enhälligt att välja in Tobias Lindgren som ordförande i ArmIT
17/18.
Anton Hägermalm (it16, 960615-6157) nominerar sig själv till kassör i ArmIT
17/18.
Anton presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Anton lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar enhälligt att välja in Anton Hägermalm som kassör i ArmIT 17/18.
Jakob Erlandsson (it16) nominerar sig själv till sekreterare i ArmIT 17/18.
Jakob presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Jakob lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
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Mötet beslutar enhälligt att välja in Jakob Erlandsson som sekreterare i ArmIT
17/18.
Simon Kärrman (it16), Hanna Carlsson (it16), Long Nguyen (it15), Melina
Andersson (it15) och Peter Gärdenäs (it16) nominerar sig själva som ledamöter i
ArmIT 17/18.
Simon, Long, Melina och Peter lämnar rummet.
Hanna presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Hanna lämnar rummet.
Simon kommer tillbaka in i rummet.
Simon presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Simon lämnar rummet.
Long kommer tillbaka in i rummet.
Long presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Long lämnar rummet.
Peter kommer tillbaka in i rummet.
Peter presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Peter lämnar rummet.
Melina kommer tillbaka in i rummet.
Melina presenterar sig själv och får svara på frågor från sektionsmötet.
Melina lämnar rummet.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar att göra valet som ett klumpval.
Mötet beslutar enhälligt att välja in Simon Kärrman, Hanna Carlsson, Long
Nguyen, Melina Andersson och Peter Gärdenäs som ledamöter i ArmIT 17/18.

§ 20

Utlottning av biobiljett
Fredrik Bengtsson (it14) vann biobiljetten.
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§ 21

Övriga frågor
André Samuelsson m.fl skall bygga cortège, häng på!

§ 22

Mötets avslutande
Jonathan Thunberg avslutar mötet 23:46.
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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 att lägga in intresseföreningen FikIT i IT-sektionens reglemente FikITs stadgar
• StyrITs svar på motion om att lägga in intresseföreningen FikIT i ITsektionens reglemente
• Motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och sektionsfunktionärer
• StyrITs svar på motion om mat under arbete för revisorer, valberedning
och sektionsfunktionärer
• Proposition om ArmITs sekreterare
• Proposition om fyllnadsval
• Proposition om att införa kandidatmiddagen i reglementet
• Proposition om sektionsfunktionärer
• Proposition om åligganden för sektionsstyrelsens kassör

Verksamhetsberättelser samt ekonomiska resultat
• P.R.I.T. 16s ekonomiska resultat
• P.R.I.T. 16s Verksamhetsberättelse
• sexIT 16s ekonomiska resultat
• sexIT 16s Verksamhetsberättelse
15

Verksamhetsplaner och budgetar
• NollKIT 17s verksamhetsplan
• NollKIT 17s budget
• P.R.I.T. 17s verksamhetsplan
• P.R.I.T. 17s budget
• sexIT 17s verksamhetsplan
• sexIT 17s budget

Övrigt
• Revisionsberättelse
• Valberedningens nomineringar
• Frågorna valberedningen ställt till de som gått på intervju
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Valberedningens nomineringar
inför sektionsmötet i LP3 2017
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola

Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP3 2017

digIT’17
Årets nominerade till digIT är en trevlig och fokuserad grupp som säkerligen kommer
göra sitt yttersta för att fäkta bort främmande hackers och utveckla vår digitala tillvaro
på mest fantastiska vis.
Ordförande - William ‘Gurgy’ Levén
Med stort stöd från övriga nominerade och en vilja att inkludera hela gruppen i diskussioner och beslut tror vi att Gurgy kan göra ett jättebra jobb som digITs ordförande.
Kassör - Fredrik ‘Feffe’ Åberg
Feffes ambition att suga upp all kunskap som kassörsarbetet kommer med tror vi kommer
göra honom till en kassör vars like inte synts sedan tidigt sjuttonhjundratal.
Serverchef - Joakim ‘Tux’ Hulthe
Tux hade kuttat dig om du rörde hans servrar, med sånt brinnande engagemang tror
vi att han kan skydda sektionens system från både downtime och G till långt efter
Lindholmsflytten.
Webbchef - Anton ‘Levis’ Levholm
Levis intresse för digITs verksamhet i allmänhet och webb i synnerhet gör honom till ett
självklart val för vår nominering till webbchef!
Hubbenansvarig - Rasmus ‘Frodo’ Tomasson
Frodo som hubbenansvarig är en lika självklar nominering som att hobbitarna blev tagna
till Isengård.
PR-chef - Henry ‘XiaoMing’ Yang
Vi har sett en utveckling hos Xiaoming som vi tror gör honom redo att pröva vingarna
i digIT. Med ett brinnande intresse för kommitténs verksamhet och en uttrycklig vilja
att arbeta med digITs image väljer vi att nominera honom till den ypperliga posten
PR-chef.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP3 2017

ArmIT’17/18
Samtliga nominerade för ArmIT har i år visat god vilja och förmåga till den grad att vi
inte kan anse en person mer lämplig än någon annan för en ledamotspost i kommittén.
Således har vi valt att nominera 6 ledamöter trots att antalet ledamotsplatser i kommittén bara är 5. Detta då vi anser att alla nominerade bör få samma förutsättningar
under invalet.
Under Tobias och Antons stabila ledning så ser vi att alla som är nominerade till ledamöter har stor potential och ett brinnande engagemang. Ett fantastiskt gäng, med
andra ord.
Ordförande - Tobias “Tubas” Lindgren
Tubas är en grymt stabil kille med fötterna på jorden. Vi tror att han har ett lugn och
teamfokus som skapar god stämning samt gör att alla får bästa möjlighet att prestera
på topp och göra det de brinner för.
Kassör - Anton “Häger” Hägermalm
Häger har en utmärkt förmåga att ta sina uppgifter på allvar och med fokus. Med sin
ansvarstagande och mogna personlighet ser vi honom som ett utmärkt komplement till
Tubas.

Ledamöter
Simon “mrK” Kärrman
MrK har inte bara arbetslivserfarenhet där han fått med sig ett bra servicetänk, hans syn
på gruppdynamik är även det någonting som verkligen kan gagna ArmIT’s verksamhet
under det aktiva året.
Hanna “Sigge” Carlsson
Sigge har med sitt glada lynne och engagemang för att ta ArmIT’s verksamhet i nya
riktningar rätt egenskaper för att hjälpa till att utveckla kommittén. Vi tror även att
hon kan bidra med gott om energi till gruppen då det behövs.
Long “Long” Nguyen
Long är en glädjespridare som kan bidra till en fantastisk stämning i gruppen. Han tar
sitt arbete på stort allvar och kan bidra med extremt engagemang gentemot ArmITs
arbetsuppgifter, då han förstår deras vikt för sektionens fortsatta verksamhet.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP3 2017

Melina “Mellis3000” Andersson
Mellis3000 är mycket mån om att saker blir gjorda och görs på rätt sätt. Hon är väldigt
villig att ge sig i kast med nya utmaningar. Vi tror att hon hade fört med sig en högst
inspirerande nivå av ambition som sträcker sig utanför henne själv och kan genomsyra
hela kommittén.
Jakob “Oklart” Erlandsson
Jakob är en person som vi tror kommer att kunna driva igenom saker till slutet. Vi tror
att detta bidrar med stor potential att färdigställa kommitténs projekt med bravur. Vi
tror även att Jakob har rätt attityd för att lösa oväntade problem när det behövs utan
att det får negativ inverkan på resten av ArmIT’s arbete.
Peter “PG” Gärdenäs
PG är en väldigt stabil individ med en stark vilja att genomföra ArmIT’s arbete med
engagemang och noggrannhet. Han kommer att bidra med god struktur och fokus till
kommittén som helhet, och har förmågan att framhäva alla medlemmars åsikter på ett
vis som främjar konstruktiv diskussion.

Fredrik Bengtsson
Joel Hultin
Johan Magnusson
2017-02-19

Sektionsmöte: 2017-02-23
Utgåva: 1.1

REVISIONSBERÄTTELSE
AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE
PERIOD 16
SEXIT PONTUS ERIKSSON & REBECCA FINNE
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att SexIT blir
ansvarsbefriade.

P.R.I.T. HAMPUS RÖNSTRÖM & THERESE STURESSON
Har uppvisat bokföring för året som ser bra ut. Därför rekommenderar vi att P.R.I.T. blir
ansvarsbefriade.

NOLLKIT ALBIN BÅÅW & FREJ KARLSSON
Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att
NollKIT ej blir 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.

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
Sida 1 av 4
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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
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
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Då senast uppvisade bokföring är till 2010-09-28 och andra viktiga dokument saknas så
rekommenderas SexIT att ej bli ansvarsbefriade.

PERIOD 09-10
FRITID MARTIN SCHILLSTRÖM & DAVID BJÖRKHEIM
Då senast uppvisade bokföring är till 2009-10-17 och andra viktiga dokument saknas så
rekommenderas FrITid att ej bli ansvarsbefriade.

STYRIT NICHLAS SANDER & JACOB RAIHLE
Då senast uppvisade bokföring är till 2010-01-13 och andra viktiga dokument saknas så
rekommenderas StyrIT att ej bli ansvarsbefriade.

Sida 3 av 4

Fredrik Bengtsson
Joel Hultin
Johan Magnusson
2017-02-19

Sektionsmöte: 2017-02-23
Utgåva: 1.1

SITTANDE
FRITID GUSTAV BERGSTRÖM & PEDRAM SHIRMOHAMMAD
Har uppvisat bokföring fram till 2017-02-02 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

DIGIT OSKAR JEDVERT & ROBERT PALM
Har uppvisat bokföring fram till 2017-02-02 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

STYRIT MATILDA HORPPU & JOHAN LINDSKOGEN
Har uppvisat bokföring fram till 2017-02-02 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

ARMIT ALEX SUNDBÄCK & ADRIAN LINDBERG
Har uppvisat bokföring fram till 2017-02-03 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

SEXIT NICLAS JOHANSSON & JONATHAN GILDEVALL
Har uppvisat bokföring fram till 2017-02-01 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

P.R.I.T. JOHANNES MATSSON & ERIK MAGNUSSON
Har uppvisat bokföring fram till 2017-02-02 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

NOLLKIT GABRIEL WALLIN & OLOF ENSTRÖM
Har uppvisat bokföring fram till 2017-02-02 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

Sida 4 av 4

Generella frågor
Om dig
Berätta om dig själv.
● Hur gammal är du?
● Var kommer du ifrån?
● Var bor du? Ser man det som ett problem?
● Vad har du gjort innan Chalmers?
● Har du körkort?
Hur trivs du på programmet/sektionen?
Tror du att du kommer läsa kvar på programmet om ett år?

Om sökning och tid
Vad tror du att du förväntas göra ifall du kommer med i en kommitté? och största utmaning?
Anser du att du har koll på hur mycket tid det tar att sitta i en kommitté?
● Är du beredd att missa studietid för föreningstid?
● Stort socialt umgänge utanför Chalmers?
● Har du ett förhållande? Vet du om att du kanske har mindre tid för det?
● Har du några övriga åtaganden?
● Är du beredd att prioritera ner ditt nuvarande “liv” utanför chalmers?

Alkoholkultur
Hur tycker du att alkoholkulturen är på sektionen överlag samt under aspningen?
Hur hanterar du sammanhang där många andra personer är alkoholpåverkade?

Problemhantering
Hur bekväm är du med att vara ansvarig? Hur hanterar du situationer där du får ansvar som
du kanske inte är helt bekväm med att ta?
Har du någon egenskap som du känner gör dig extra lämpad att sitta i den kommittéen du
sökt?
Har du några mindre bra egenskaper för kommittéarbete, och i så fall hur jobbar du på den?
Vad tycker du gör en person svår att jobba med? Hur hanterar du en sådan person?
Hur hanterar du kritik?
Hur hanterar du en konflikt där du är en av de aktiva parterna?
Hur hanterar du en konflikt där du står vid sidan om?

Stress
Hur påverkas du av stress?
Hur påverkas du av sömnbrist?
Hur känner du för att utsättas för perioder av sömnbrist och/eller stress?

Gruppsammanhållning
Hur anser du att man upprätthåller en bra stämning i en grupp?
Vad anser du är viktigt för att få en grupp att arbeta bra?
Vilken roll tar du i diskussioner?
Vad kommer du tillföra till kommittén?
Vad har du för visioner inför året?

digIT Specifikt
Vad tror du att arbetet i digIT innebär?
Hur ser du på att arbeta med nuvarande sittande i digIT?
Finns det någon mjukvara eller tjänst som du skulle vilja se digIT utveckla?

ArmIT specifikt
Hur ser du på att arbeta med sittande ArmIT fram till och med juli?
Hur säker känner du dig på att kommunicera på Engelska?
Hur känner du inför att prata med människor du inte känner?

Budgetpost

Profilering

Representation Transport

Mat & dryck

Alkohol

Material

Biljettintäkter

Sponsring

Övrigt
0

Budgetpost

0

0

0

0

0

0

0

PTS

0

0

0

−4000

1000

−1000

0

0

0

Modul

0

0

0

0

0

0

0

2500

−6000

−3500 Modul

Phadderraggning

0

0

0

−3000

0

0

0

0

−2000

−5000 Phadderraggning

Filmer inför mottagning

115000

Totalt

Stöd från programledningen

115000 Stöd från programledninge
−4000 PTS

0

0

0

0

0

−1000

0

0

0

−1000 PR

−7000

0

0

0

0

0

0

0

0

−7000 Profilering

Teambuilding

0

0

0

−2500

0

0

0

0

0

−2500 Teambuilding

Aspning

0

−3000

0

0

0

0

0

3000

0

0 Aspning

Överlämning

0

−3000

0

0

0

0

0

0

0

−3000 Överlämning

Mottagningsavgift

0

0

0

0

0

0

20000

0

0

Götaplatsen

0

0

0

−1500

0

−500

0

15000

−15000

Finsittning

0

0

0

−45000

0

0

4000

0

0

Andra arr mottagning

0

0

0

0

0

0

0

0

−45000

Hajk

0

0

−4000

−2000

0

−1000

0

0

−3000

Nolluppdrag (Ouei)

0

0

0

0

0

−5000

0

0

0

Oförutsedda utgifter

0

0

0

0

0

0

0

0

−5000

−7000

−6000

−4000

−58000

1000

−8500

24000

135500

−76000

Profilering

Totalt

Intäkter

160500

Utgifter

−159500

20000 Mottagningsavgift
−2000 Götaplatsen
−41000 Finsittning
−45000 Andra arr mottagning
−10000 Hajk
−5000 Nolluppdrag
−5000 Oförutsedda utgifter
1000 Totalt

Budget P.R.I.T. 2017
Intäkter
Pubrundor

100 000,00 kr

Andra arrangemang

20 000,00 kr

Styrit

51 000,00 kr

Summa

171 000,00 kr

Utgifter
Pubrundor

72 400,00 kr

Överlämning

2 873,75 kr

Teambuilding

4 410,00 kr

Aspning

3 000,00 kr

Andra arrangemang

23 000,00 kr

Rust

20 000,00 kr

Förbrukningsvaror

26 000,00 kr

Profilering

7 000,00 kr

Fordon

6 000,00 kr

Övrigt

5 500,00 kr

Summa

170 183,75 kr

Resultat:

816,25 kr

Förtydligande
StyrIT
Äskningspengar från StyrIT som kommer gå till
Aspning, Rust, Förbrukningsvaror och
arrangemang där sektionen bjuder på mat
Andra arrangemang
T.ex Sittning, karaokekväll, pub

Intäkter
sittningar + Eftersläpp
Aspningspengar från StyrIT

Summa:

120 400kr
3 000kr

123 400kr

Utgifter
Gasque + eftersläpp:

68 000kr

Arrangörmat

4 500kr

Extern representation

1 500kr

Profilering

7 000kr

Fordon

4 000kr

Förbrukningsmaterial

5 000kr

CM

8 000kr

Arrangemang

15 000kr

Team-Building

4 400kr

Aspning

3 000kr

Överlämning

3 000kr

Totalt:

123 400kr

Verksamhetsplan för NollKIT 2017
Mål med mottagningen:
NollKIT 17 har som mål att varje Nollan skall delta under mottagningen, samt finna
majoriteten av våra arr tillfredställande. Nollan skall även inte behöva välja mellan studier
eller mottagningsaktiviteter under mottagningen. De Nollan som vill skall även (enligt
NollKITs mål med mottagningen) lära känna minst en annan person under mottagningen
som de kan idka såväl studiesocial som umgängesmässig samkväm med.
Mål med Phaddring:
Vi stävar även efter att uppdatera phaddringen i år, genom att effektivisera och förbättra
processen. Vi skall förminska antalet phaddrar, men öka närvaron för de som är med.
Nollan skall alltid kunna vända sig till Phaddrarna och dess Padres.
Planer:
● PTS
● Bästa mottagningen någonsin
○ Hajk
○ Finsittning
○ Bastu
○ Spårvagnsfest
○ Samarr med andra sektioner
● Teambuilding
● Planeringsveckor
● Utbildningar
● ET Raj LP4
● Puffa P.R.I.T. och sexIT (Pubrunda resp Gasque)
● Phadderraggning
● Überlamnung
● Aspning
Under vår första läsperiod har vi gjort följande
● Planerat PTS
● Planerat mottagning i stora drag (bild av arr och bild av budget)
● Arrat aspning, sökt 7de medlem
● Bokat finsittningslokal
● Haft flera teambuilding-tillfällen, både nyktra tillfällen och fester
● Gått på NollKalas
● Gjort personliga utvärderingar bland fd. Nollan om Mottagningen
● Varit på utbildning med Styrit, MK samt HLR
● Målat ovvar
● Köpt tröjor

Verksamhetsplan för P.R.I.T. 17
Vi kommer under året:
.
●

Arrangera 4 st pubrundor.
○

●

●

Har redan haft en.

Bedriva allmän rust och underhåll av Hubben 2.1.
○

Vi kommer ha fixa-Hubben-dagar och rustvecka.

○

Vi kommer fortsätta att rusta i HAS:en.

Arbeta för att hålla Hubben 2.1 till sin höga standard och ständigt söka
förbättringsmöjligheter.

●

Underhålla IT-märket ovanför Olgas trappor.

●

IT-märket till Lindholmen

●

Arrangera kareokekvällar

●

Uppmärksamma högtider och hjälpa sektionens teknologer fira dessa.

●

Hjälpa NollKIT under mottagningen.
○

Bland annat kommer vi möta nollan på Götaplatsen.

●

Arrangera pluggfrukostar med snIT.

●

Ha ET-Raj i Hubben 2.1.

●

Arrangera sittning i Hubben 2.1 i oktober.

●

Representera sektionen IT och P.R.I.T. på kår-, sektion- och interna arrangemang.

●

Ha teambuilding.

●

Ha aspning i LP2.

Verksamhetsplan

LP3
●
●
●
●

14/1 ET-Raj
28/1 Gasque Kickoff
4/2 Pedagogiska priset
17/2 Nuclear Gasque

LP4
●
●
●

Puffa Springbreak
CM
Puffa Valborg

LP1
●
●
●

Puffa Mottagningen
Phaddra
Mottagnings sittning + Gasque

LP2
●
●
●

Halloweensittning (samma datum som Halloweenkalaset)
Aspning! Aspgasque
Mexico!!!

Övrigt
●
●

Planera in någon mer Gasque
Planera andra arr

Sammanfattning arr:
Pubrunda LP3
Pubrunda LP4
Pubrunda LP1
Pubrunda LP2

Budget:
Resultat:
Diff:
11041,61
5925,14
−5116,47
6900
5646,8
−1253,2
6900
6260,2
−639,8
6900
9021,6
2121,6

Underhåll av märket:
Profilering:
Förbrukningsvaror:

−1000
−7000
0

−922,35
−7000
−461,46

−77,65
0
−461,46

Aspning:
Sunfleet:
Intern representation:
Högtidliga arrangemang:
Sittning:
Överlämning:
Rustdagar:

0
−6000
−4410
0
0
−3000
−3000

0
−5039,44
−406,4
−216,91
1891,37
−2999,96
−6711,05

0
960,56
4003,6
−216,91
1891,37
0,4
−3711,05

Övriga:

−4000

2392,66

6392,66

Totalt:

3331,61

7380,2

4048,59

Verksamhetsberättelse för P.R.I.T. 16
Läsperiod 3:
Övergivning
ET-raj LP2
Pubrunda
Fettisdagen
OvKIT-kickoff
Puffat FestU: Springbreak
Pluggfrukost
ET-raj

Läsperiod 4:
Våffeldagen
Pubrunda #2: Tiki-pub
Målat märke
Smurf till Cortégen
Puffat FestU: Valborg
Teambuilding
Jubileumspub: Karaoke
ReunITe
Pluggfrukost
Fixa-Hubben-dagen

Sommaren:
Sommarsmurfen på Instagram
Deltagit i West-Pride
Rustvecka - byggde baröverhänget
Målat märke - med smurfar

Läsperiod 1:
Mottagning:
● Götaplatsen/första dagen
○ Smurf
● Karaoke
● Bastu
● Pubrunda #3: SteamPub
● Hjälpt NollKIT

○ Phadderkampsfinalen
○ Kappseglingen
○ EDIT-arret
○ Spårvagnssittning
○ Spökfortet
● Sålt grillspett på finalkampen
● Puffat FestU: Nollfinalen
Aspplanering OvKIT
Pluggfrukost
Oktober
Smygaspning
ET-Raj LP1

Läsperiod 2:
Aspning
● Pubrunda #4: NallePuhb
● Fixa-Hubben-dag
● Asparnas egna arr
Puffat FestU: JulFestU
Pluggfrukost
Julpub
Övergivning

Rust:
Baröverhänget
Hämtat nya bord och stolar till grupprummet.
Slängt de trasig stolarna i HAS:en
Persienner
Lagat partylamporna
Bytt projektorlampan
Bytt kaffehyllan
Byggt ett bordsben till kontorsmaterialet i studierummet

Resultat

Budget

Intäkter
sittningar + Eftersläpp
Aspningspengar från StyrIT

Summa:

Intäkter
120 400kr
3 000kr

123 400kr

Utgifter
Gasque + eftersläpp:

Sittningar + Eftersläpp
Aspningspengar från stryIT

Summa:

128 380,64 kr
1 466,09 kr
129 846,73 kr

Utgifter
68 000kr

Gasque + eftersläpp

70 595,24 kr

Arrangörmat

4 500kr

Arrangörmat

4 101,23 kr

Extern representation

1 500kr

Extern representation

1 515,45 kr

Profilering

8 000kr

Profilering

7 999,85 kr

Fordon

8 000kr

Fordon

Förbrukningsmaterial

5 000kr

Förbrukningsmaterial

8 000kr

CM

CM

2 933,92 kr
15 536,79 kr <-Även inventarier
0,00 kr <- bokfört på ZEXET

Arrangemang

13 000kr

Arrangemang

14 854,54 kr

Team-Building

1 400kr

Team-building

2 164,11 kr

Aspning

3 000kr

Aspning

1 466,09 kr

Överlämning

3 000kr

Överlämning

2 999,85 kr

Övrigt
Totalt:

123 400kr

Totalt:
Resultat:

4 217,90 kr PQ + gåvor(hubbenklockan)
128 384,97 kr + kontorsmaterial + bankkostnader
1 461,76 kr <- Inte så mycket
plus på grund av moms

Verksamhetsberättelse

2016

Hitta Fisk-Sittning & Gasque

ET-Gasque

Projektor inköpt!

Regler fixas iordning

ViSomGettOssFanPåAttByggaCortège-Gasque

Cortègemästerskapen i Fest
Hindenburg, 80 åringen som
brann upp och försvann

Sverigegasque

Rosafluffgasque

Puffat mottagning

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!
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Verksamhetsrapport digIT16 - LP3 2017
Aspning
●

Datorbygge

●

Unix

●

CodeIT

●

Webhack

●

Chillkväll

Backup
Fixat backup på bardatorn för singIT Strukturerat om så det blir lättare vid överlämning.

Löpande underhåll
Kontinuerligt underhåll och utveckling av våra tjänster

Vad kommer hända?
●

digIT16 går av, digIT17 går på

●

FlashIT kommer få tillgång till NAS

Pizza?
Pizza

Verksamhetsrapport för FanbärerIT LP3 2017
Under läsperioden har FanbärerIT representerat fanan på:
● Ordinarie sektionsmöte läsperiod 3

Verksamhetrapport för frITid LP3 2017
● Arrangerat regelbundna idrottspass i motionshallen med
efterföljande bastu och bad på fredagar.
● Spelat volleyboll på beach center
● Kollat på super bowl
● STROBE-spökboll
● Deltagit i volleyboll-CM

Verksamhetsrapport för NollKIT LP3 2017
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Planerat PTS
Haft möten
Planerat mottagning i stora drag (bild av arr och bild av budget)
Arrat aspning, sökt 7de medlem
Bokat finsittningslokal
Bokat Hajkstuga
Haft flera teambuilding-tillfällen, både nyktra tillfällen och fester
Gått på NollKalas
Gjort personliga utvärderingar bland fd. Nollan om Mottagningen
Varit på utbildning med Styrit, MK samt HLR
Haft möten
Målat ovvar
Köpt tröjor

Verksamhetsrapport för P.R.I.T. LP3
Under LP3 har vi:
●

Arrat pubrunda.

●

Gått på utbildningar.
○

SUS

○

Första Hjälpen

○

styrITs overallutbildning

○

GasqueKs pubutbildning

●

Haft interna möten.

●

Serverat kärleksmums under Alla Hjärtans Dag ihop med FiKIT.

●

Haft teambuilding

●

Fixat ny toalett till Hubben

●

Har fixat nya mikrofoner till kareoken

●

Puffat P.R.I.T. 16s julpub

Verksamhetsrapport

Overallsfärgning

Ovkit Kickoff

Gasque Kickoff
Utbildning med Gasque arrangörer

Pedagogiska priset

Nuclear Gasque

Verksamhetsrapport
Studienämnden, snIT’16/17
Läsperiod 3
2017–02–19
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
• Påmint examinatorer om kurs-PM och dess innehåll.
• Behandlat inkomna åsikter kring programmet.
• Kursnämnder: TDA497 (interaction design methodology), ITS023 (teknik för ett
hållbart globalt samhälle), TDA548 (grundläggande programmering), DAT255 (software engineering project), TDA452 (Funktionell programmering), TMV200 (diskret matematik) fler på gång.
• Möten som: Utbildningsutskottet, Programlednings-lunchmöten, Ordförande-möte,
interna lunchmöten etc.
• Deltagit i en lärarkonferens på Aspenäs herrgård där utvecklingen av IT-programmet
diskuterades.
• Samlat in åsikter om, och deltagit i ett möte för vidareutveckling av, studentportalen.
• Uppdaterat vår sida på nya chalmers.it och ITwikin.
• Börjat planera inför rekryteringen av studentmedarbetare inför nästa termin.

2

Kandidatnivå
• Genomfört ett klassrepresentantmöte på kandidatnivå. Vi ser även över hur vi kan
utveckla arbetet med kursrepresentanter.
• Möte med examinator för kommunikation engelska och ingenjörskompetens för att
utveckla kursen.
• Möte med examinator för ingenjörskompetens åk1 för att utveckla kursen, och
diskutera snITs inblandning.
• Möte med kursansvarig för Muntlig och skriftlig kommunikation åk1 för att diskutera införandet av LATEX som ett moment i kursen.
• Möte med kursansvarig för kursen design och konstruktion av grafiska gränssnitt
för att diskutera problem under tidigare kursomgångar.

3

Masterverksamhet
• Planerat in nästa klassrepresentantsmöte.
• Fortsatt arbetet med att lösa problemet med avsaknad av kursnämnder.

The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’16/17
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Pedagogiska Priset
• Samlat in nomineringar till sektionens pedagogiska pris.
• Tillsatt en jury som utsett en vinnare.
• Planerat och genomfört en finsittning där priset delades ut tillsammans med sexIT.
• Undersökt hur man kan, och påbörjat arbetet med att, ytterligare lyfta fram vinnaren och de nominerade.

5

Arrangemang
• Pluggfrukost med P.R.I.T. ons LV7 förra läsperioden och även planerat en denna
läsperiod.
• Haft teambuilding.

Verksamhetsrapport StyrIT 16/17 LP3
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 samverkansforum
● varit på Kårfullmäktigemöte
● varit på teknologsektionsstyrelse-workshop
● haft ordförandemöte
● varit representerade på följande utskott som kårledningen arrangerar:
- KU, kårledningsutskottet
- NU, nöjeslivsutskottet
- SU, sociala utskottet
- Kassörsforum

Arrangemang
Under läsperioden har StyrIT arrangerat följande:
● 8/1
Utbildning med nyinvalda overallskommittéer
● 23/2 Sektionsmöte

Styrdokument
●

Hittat saker i reglementet som vi vill rätta till, propositioner under sektionsmöte LP3

Övrigt
●
●

Vi har börjat planera vår aspning som äger rum i början av LP4.
Sektionshoodies är skickade på tryck. Anledningen till förseningen av tröjorna är att
den modellen som användes förra året har utgått så vi var tvungna att hitta likvärdiga
modeller till både dam och herr.

Stadga
Intresseföreningen FikIT
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Föreningens bildande 16 december, 2016

§ 1 Definition
§ 1:1 Benämning
§ 1:1:1 Föreningens fullständiga namn
Fikaföreningen på IT-sektionen, FikIT
§ 1:1:2 Föreningens akronym
FikIT

§ 1:2 Syfte
§ 1:2:1 Främjande av intresse
Intresseföreningen har som syfte att värna om IT-teknologernas fika- och
bakintresse.

§ 1:3 Rättigheter
§ 1:3:1 Sektionens varumärke
Föreningen äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och
symboler.

§ 1:4 Skyldigheter
§ 1:4:1 Sektionen
Intresseförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente,
övriga styrdokument och fattade beslut.
§ 1:4:2 Styrelse
Intresseföreningen måste ha en tillsatt styrelse, se § 2:1.
§ 1:4:3 Årsmöten

Intresseföreningen måste ha minst ett möte per år dit föreningens
medlemmar är kallade.

§ 1:5 Verksamhet
§ 1:5:1 Ekonomi
Föreningens ekonomi skall vara fristående från sektionen.
§ 1:5:2 Revision
Föreningens verksamhet och ekonomi kan komma att granskas av sektionens
revisorer

§ 2 Medlemmar
§ 2:1 Styrelse
§ 2:1:1 Sammansättning
Intresseföreningens styrelse består av:
- ordförande
- kassör
- upp till 5 övriga ledamöter.
§ 2:1:2 Det åligger föreningens ordförande att:
Leda verksamheten, handha FikITs handlingar och teckna FikITs firma.
§ 2:1:3 Det åligger föreningens kassör att:
Hantera föreningens ekonomi.
§ 2:1:4 Ansvar
Styrelsen ansvarar för intresseföreningens medlemslista, medlemsvärvning,
sammankomster, att beslut som tas på årsmötet genomförs och övrig
verksamhet.
§ 2:1:5 Tillsättning
Styrelsen tillsätts av årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är
medlem i föreningen. En medlem kan inte inneha mer än en post i
styrelsen.
§ 2:1:6 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på
föreningens årsmöte en eller två lekmannarevisorer. Valbar är person som
inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 2:2 Medlemskap
§ 2:2:1 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar
ställning. Medlemskap fås genom att årligen göra en skriftlig anmälan till
föreningen.
§ 2:2:2 Sektionsmedlemmar
Varje medlem i Teknologsektionen Informationsteknik har rätt till
medlemskap i intresseföreningen.
§ 2:2:3 Övrig medlem
Intresseföreningens styrelse har rätt att besluta om medlemskap för övriga.
§ 2:2:4 Uteslutande
Medlem som motverkar föreningens syfte, eller inte anses bidra till
intresseföreningens arbete kan uteslutas genom beslut av
intresseföreningens styrelse.

§ 2:3 Medlemsrättigheter
§ 2:3:1 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Föreningens revisorer samt varje medlem av IT-sektionen och/eller
föreningen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på föreningens
samtliga årsmöten.
§ 2:3:2 Rösträtt
Varje medlem av intresseföreningen har rösträtt i föreningens samtliga
årsmöten.

§ 3 Sammankomster
§ 3:1 Årsmöte
§ 3:1:1 Kallelse
Intresseföreningens styrelse beslutar om tid och plats för föreningens
årsmöte.
§ 3:1:2 Mötets behörighet
För att vara behörigt måste årsmötet utlysas minst tio dagar i förväg och
referens till dagordningen finnas tillgänglig via sektionens anslagstavla,
sektionens hemsida samt föreningens eventuella maillista.

§ 3:1:3 Dagordning
Följande punkter måste behandlas på det ordinarie mötet:
● Mötets öppnande
● Mötets behörighet
● Fastställande av dagordningen
● Val av mötets ordförande
● Val av mötets sekreterare
● Val av två rösträknare tillika justerare
● Verksamhetsberättelse
● Ekonomisk berättelse
● Revisorernas berättelse
● Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
● Verksamhetsplan
● Budget
● Motioner
● Val av styrelse
● Val av revisor
● Övriga frågor
● Mötets avslutande
Följande punkter måste behandlas på ett extrainsatt årsmöte:
● Mötets öppnande
● Mötets behörighet
● Val av mötets ordförande
● Val av mötets sekreterare
● Övriga frågor
● Mötets avslutande
§ 3:1:4 Extra årsmöte
Styrelsen skall kalla till ett extra årsmöte om detta krävs av antingen:
föreningens revisorer, hälften av föreningens medlemmar eller styrelsen
själv.

§ 3:2 Beslut
§ 3:2:1 Röstning
Beslut genom röstning sker genom enkel majoritet. Vid lika röstning görs en
ny röstning, vid fortsatt lika röstetal har föreningsordförande utslagsröst
utom vid personval då lotten avgör.
§ 3:2:2 Stadgeändring
Ändringar av denna stadga kan enbart ske på ett årsmöte, varvid
sektionsstyrelsen ska underrättas om justeringarna efter avslutat årsmöte.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om att lägga in intresseföreningen FikIT i IT-sektionens reglemente

Motion om att lägga in
intresseföreningen FikIT i
IT-sektionens reglemente
Madeleine Lexén, Sara Kitzing, Tobias Lindgren

Bakgrund
På många sektioner finns det en förening som har som syfte att baka till olika evenemang
på sektionen, och sprida glädje till sektionens medlemmar. En sådan förening existerar i
nuläget inte på IT-sektionen. Det finns däremot ett intresse bland sektionens medlemmar
om att starta och driva en sådan förening. Det har även visats stor uppskattning bland
it-teknologer för de arrangemang som har gjorts tidigare.
Föreningens syfte skulle i sådana fall vara att bjuda på fika i olika sammanhang och
organisera gemensamma baktillfällen som är öppna för alla medlemmar på IT-sektionen.
Denna förening skulle vara till för att främja fika- och bakintresset på sektionen och vara
en tillgång för alla sektionensmedlemmar, vare sig det är enbart som fikanjutare eller
medlem i FikIT.

Förslag
Yrkar på:
att lägga in fika- och bakföreningen, FikIT, i sektionens reglemente som en intresse-

förening på IT-sektionen i paragraf 7.1
att ålägga Madeleine Lexén, Sara Kitzing och Tobias Lindgren uppdraget att etablera

och driva FikIT fram tills dess att ett årsmöte kan hållas.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Svar till FikIT

Svar till FikIT
styrIT

StyrIT ser positivt på att FikIT har ambitioner att engagera IT-sektionens medlemmar
i bakning, då detta inte är något som täcks av sektionens övriga verksamhet. Vidare har
vi förhoppningar om att FikIT kan utveckla fikat på sektionen till nya höjder.
FikIT har skickat in en stadga till StyrIT som ser bra ut och har blivit godkänd.
Med detta som bakgrund råder StyrIT därför sektionsmötet att bifalla motionen i sin
helhet.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och sektionsfunktionärer

Motion om mat under arbete för
revisorer, valberedning och
sektionsfunktionärer
Victor Nilsson, Hampus Dahlin, Markus Bergland, Erik Karlkvist

Bakgrund
De ekonomiska regler som styr sektionen och dess organ står definierade i den ekonomiska
policyn, vilken överlag täcker de flesta frågor under denna kategori. Den täcker tyvärr
inte revisorer, sektionsfunktionärer och valberedning, vilket innebär att det är odefinierat
om, och i sådana fall hur, dessa organ kan nyttja sektionens resurser.
Det mest akuta problemet är mat - både revisorer och valberedning har långa arbetspass
där det i många fall är svårt att finna tid för matlagning, även med god planering. Den
föreslagna summan att lägga på mat för dessa organ är medvetet satt högre än för övriga
sektionsorgan då dessa (enligt motionärernas tidigare erfarenheter) har mer tid att lägga
på matlagning.
Risken att en jävsituation kan komma att uppstå (främst med hänsyn till revisorernas
arbete) är givetvis inte en ickefråga, men så länge sektionen brukar lekemannarevisorer
som dessutom väljs in av sektionsmötet ser motionärerna hellre att det är tydligt definierat vilka resurser de ovan nämnda organen/funktionärerna har, för sektionens allmäna
beskådan.

Förslag
Yrkar på:
att under den ekonomiska policyn införa följande ändringar:
att Anmärkning 2 ändras till ”Anmärkning 2: Detta dokument rör sektionens kom-

mittéer samt sektionsstyrelsen styrIT och studienämnden snIT om inte annat
nämns.”
att ”Paragraf 4.1: Sektionens valberedning, revisorer och funktionärer får bjudas på

mat till en kostnad av som mest 90 kr per person vid de tillfällen de utför sitt

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och sektionsfunktionärer

arbete i minst 8 timmar i sträck. Denna summa får inte överskrida 900 kr per
person och verksamhetsår.” läggs till i den ekonomiska policyn.
Yrkar även på:
att i StyrITs budget lägga till en post för denna kostnad på en fjärdedel av den för-

väntade kostnaden per år beträffande nästkommande läsperiod.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Svar till Motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och
sektionsfunktionärer

Svar till Motion om mat under
arbete för revisorer, valberedning
och sektionsfunktionärer
styrIT

Då det nyligen lagts till pengar i StyrITs budget för mat till våra revisorer för att
skapa ett incitament för folk att söka revisor så anser StyrIT att det är rimligt att även
valberedningen får samma morot. Både valberedningen och revisorerna har ett arbete
som är extremt viktigt för sektionen och då de inte finns några direkta förmåner i deras
arbete jämfört med andra organ på sektionen så anser StyrIT att specialfallet i den
ekonomiska policyn är rimlig.
StyrIT anser dock att sektionsfunktionärer bör strykas då tanken med sektionsfunktionärer är att de ska fylla en mindre roll på sektionen.
Vi råder att motionen bifalles med följande ändringsyrkande:
att ändra andra att-satsen till Paragraf 4.1 Sektionens valberedning och revisorer: Sek-

tionens valberedning och revisorer kan få mat bekostad av sektionen till en kostnad
av som mest 90 kr per person vid de tillfällen de utför sitt arbete i minst 8 timmar
i sträck. Denna summa får inte överskrida 900 kr per person och verksamhetsår.”
läggs till i den ekonomiska policyn.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om ArmITs sekreterare

Proposition om ArmITs
sekreterare
styrIT

Bakgrund
Senaste mötet godkändes en motion för att utöka antalet ledamöter i ArmIT då det
tidigare försvunnit en post vid något tillfälle. Vid närmare efterforskningar framkom det
att den försvunna posten var sekreteraren som tidigare var en nämnd post med separat
inval från övriga ledamöter. Denna post hade av ett oturligt misstag försvunnit från
reglementet och på grund av dess redan definierade åligganden och att det historiskt
sett varit skilda inval. Därför yrkar StyrIT på att ändra den senast tillagda ledamoten
till sekreterare.

Förslag
StyrIT yrkar på:
att ändra i paragraf §5.7.3 “Sammansättning” från “ArmIT består av ordförande,

kassör samt 1-5 övriga ledamöter” till “ArmIT består av ordförande, kassör, sekreterare samt 1-4 övriga ledamöter”.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om Fyllnadsval

Proposition om Fyllnadsval
styrIT

Bakgrund
Vid inval förekommer det att inte hela kommittén fylls på grund av att det inte finns
tillräckligt med personer, men det har också hänt att någon invald person avsagt sig sin
plats i efterhand av olika skäl. I dagsläget sker en av två saker: Antingen ger mötet styrelsen befogenhet att hålla fyllnadsval i samråd med valberedningen och medlemmarna.
Alternativt så måste kommittén vänta till nästkommande sektionsmöte för att fylla de
tomma platserna. Att vara färre personer i kommittéen än tänkt under en så lång tid
ökar arbetsbördan för resten i onödan.
Det hade varit smidigare om styrelsen då har möjlighet att i samråd med valberedningen
och aktuell kommitté välja in extra medlemmar. Detta är något vi tycker alla parter hade
gynnats av.

Förslag
StyrIT yrkar på:
att Under paragraf §6.6 i stadgan, lägga till “§6.6.5: Fyllnadsval - Styrelsemötet har

befogenhet att hålla fyllnadsval av ledarmöter till studienämnden, sektionsfunktionärer eller sektionskommittéer i samråd med valberedningen och medlemmarna
i det relevanta organet. Notera att detta exkluderar styrelsen.”

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att införa kandidatmiddagen i reglementet

Proposition om att införa
kandidatmiddagen i reglementet
styrIT

Bakgrund
De senaste åren har en kandidatmiddag arrangerats för tredjeårsstudenterna på sektionen. För att se till att det blir av samt förenkla kontinuitet kring middagen så vill StyrIT
föra in det i reglementet på samma sätt som gjordes med Alumnimiddagsansvariga föregående mötet. Yrkar på:
att i reglementet under paragraf §6: “Sektionsfunktionärer” lägga in följande:

• §6.3 Kandidatmiddagsansvariga
Kandidatmiddagsansvariga är två till fem, av sektionen, förtroendevalda personer vars syfte är att säkerställa att en kandidatmiddag arrangeras.
• §6.3.1 Inval
Kandidatmiddagsansvariga skall varje år väljas på det första ordinarie höstmötet.
• §6.3.2 Det åligger Kandidatmiddagsansvariga
att planera och leda arbetet med anordnandet av en kandidatmiddag.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Propositon om Sektionsfunktionärer

Propositon om
Sektionsfunktionärer
styrIT

Bakgrund
För sektionens olika uppgifter finns ibland motivering att tillsätta personer som inte är
medlemmar av sektionen. Till exempel kan tidigare sittande i StyrIT kan vara relevanta
för talmansposten. Utöver detta kan andra alumner vara intresserade av Alumnimiddagsansvariga. Därför anser StyrIT att personer inte ska behöva vara sektionsmedlem
för att bli sektionsfunktionär.

Förslag
StyrIT yrkar på:
att paragraf §9.1.1 i stadgan, “Sektionsfunktionär är en enskilt invald sektionsmedlem.”

ändras till “Sektionsfunktionär är en enskilt invald person.”
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Bakgrund
Då sektionsfunktionärer nyligen blev ett etablerat begrepp i vår stadga så behöver en
gammal oturlig formulering ändras.

Förslag
StyrIT yrkar på:
att under paragraf §3.4.4 i reglementet, ändra “Informera nya sektionsfunktionärer

om sektionens bokförings och redovisningssystem” till “Informera nya revisorer
och kassörer i kommittéer och studienämnd om sektionens bokförings och redovisningssystem”

