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Protokoll
Bilagor

1



Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers 
Organisationsnummer: 857209-9524  
Sektionsmöte 2017-12-07, HB1 18:15 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Oscar Evertsson (StyrIT) öppnar mötet 18:15.  

§ 2  Val av mötets ordförande 

Jonathan Thunberg väljs till mötets ordförande.  

§ 3  Val av mötets sekreterare 

Rebecka Reitmaier (StyrIT) väljs till mötets sekreterare.  

§ 4   Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Mikael Lönn och Lage Bergman väljs till mötets första respektive andra justerare 
tillika rösträknare.  

§ 5 Närvarande 

it17: 39 
 
it16: 31  
 
it15: 19  
 
it14: 11  
 
it13: 9  
 
it12: 3  
 
Totalt: 112 studenter 

§ 6   Mötets behöriga utlysande 

Styrelsen informerar mötet om att mötet var utlyst en dag för sent, detta på grund 
av att stadgan tolkats fel.  
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.  

§ 7   Fastställande av mötets dagordning 

Under §10 läggs meddelanden in från Jämlikhetsgruppen, VO, Valberedning och 
P.R.I.T.. Under §19 ändras ordningen på sexIT och NollKIT. 
 
Mötet fastställer dagordningen i sin helhet. 
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§ 8   Adjungeringar 

Mötet ger närvarorätt till Rasmus Nordström. 

§ 9 Föregående mötesprotokoll 

Rebecka Reitmaier (StyrIT) meddelar att protokollet från förra mötet ligger uppe 
på  hemsidan. Då valdes det in nya revisorer och valberedning samt röstades två 
propositioner igenom som ändrade reglementet. Det röstades även igenom två 
motioner.  
 
Mötet beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna. 

§ 10   Meddelanden 

a) StyrIT 
Oscar Evertsson berättar om att det är vissa skillnader med detta mötet och 
föregående möten. Dessa skillnader är att verksamhetsrapporter kommer gås 
igenom på ett snabbt sätt men frågor kan ställas och att valberedningen har 
förberett ett dokument där allmäna frågor har ställts till alla sökande. 
Valberedningens dokument kommer visas när personer berättar om sig själva så 
att vanliga frågor inte behöver ställas. För att propositioner och motioner ska gå 
smidigare har det även skapats ett diskussionsforum där alla kan säga sina 
åsikter innan mötet. Detta dokument ligger i nyhetsposten som innehåller alla 
möteshandlingar på chalmers.it.  

b) Kandidatmiddagsgruppen 
Oscar Evertsson berättar att de har börjar arbeta, middagen kommer preliminärt 
hållas den 15 maj 2018.  

c) Arbetsgrupp för IT’s jämlikhetsförening 
Gruppen berättar att de är en arbetsgrupp för uppstart av en jämlikhetsförening. 
De har samlats några gånger och diskuterat vad de hade velat arbeta med på IT. 
De hade kunnat arbeta med utbildning och kommunikation men också vara ett 
stöd för andra kommitteer och föreningar på IT om de har frågor om jämlikhet. 
Namnet är preliminärt EqalITy. För att ta reda på hur det ser ut idag har de 
skapat ett formulär, om man har åsikter om gruppens framtida arbete kan detta 
sägas i formuläret. En Facebooksida har skapats som man gärna får följa och 
man kan gå med i deras slack-kanal där formuläret har länkats.  

d) VO (Vice Ordförande, Kårledningen) 
VO har information från kåren, bland annat om sexism frågan på Chalmers. Just 
nu håller man på att skapa en projektgrupp och det finns mer information på 
kårens hemsida och facebook. Man får gärna kontakta dom om man har några 
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frågor. Studentrösten har också varit, ett resultat är eventet “of course”. Det är en 
schema fri halvdag som ska handla om personlig utveckling, den ska hållas i den 
15 februari 2018.  Mer information om detta event kommer senare. Det är dags 
för flera enkäter. Medlemsundersökningen är en av dom, fyll gärna i den då det 
är viktigt att få information från studenterna. Det kommer komma två enkäter till, 
studentbarometern och en annan som handlar om arbetsmarknaden. Det 
kommer påbörjas aspning på kåren, om man har frågor är det bara att maila dom 
eller kolla deras hemsidan. Bygga cortege är roligt, mer info kommer från CCC 
senare, bygganmälan kommer i februari. Kårledning börjar rekryteras i början av 
nästa år om man är intresserad. Nästa vecka är FUM som är ute på Lindholmen. 
I kårrestaurangen den 13e december kommer det vara luciasång och fika 
klockan 07:00. Hon önskar oss lycka till på mötet.  

e) Valberedningen  
Lage Bergman vill bara påminna mötet att de har haft intervjuer med alla 
sökande och att de har tystnadsplikt och därför inte kan svara på alla frågor de 
får. De har en bakgrund till alla beslut även om de inte kan svara på det. 

f) P.R.I.T. 
Johannes Mattson vill tacka alla som har aspat och hjälp till under aspningen. 
Alla får gärna hjälpas åt och hålla det snyggare i hubben.  

§ 11 Verksamhetsrapporter 

a) armIT 
Mötet öppnar upp för frågor. 

b) digIT 
Mötet öppnar upp för frågor. 

c) FanbärerIT 
Mötet öppnar upp för frågor. 

d) frITid 
Mötet öppnar upp för frågor. 

e) NollKIT 
Mötet öppnar upp för frågor.  

f) MRCIT 
Mötet öppnar upp för frågor. 

g) P.R.I.T. 
Mötet öppnar upp för frågor.  

h) sexIT 
Mötet öppnar upp för frågor. 

i) snIT 
Mötet öppnar upp för frågor. 

j) StyrIT 
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Mötet öppnar upp för frågor. 
 

Mötet lägger de presenterade verksamhetsrapporterna till handlingarna. 

§ 12 Interpellationer 

Föreligger ej. 

§ 13  Propositioner 

a) Uppdragsändring i stadgan 
Oscar Evertsson (StyrIT) föredrar propositionen enligt bilaga. 
Mötet öppnar för frågor.  
Diskussionen släpps fri.  
Mötet beslutar att bifalla propositionens i sin helhet. 

§ 14 Motioner 

Föreligger ej. 

§ 15 Verksamhetsplaner och budgetar 

Föreligger ej. 

§ 16  Revisionsberättelse 

Martin Nilsson föredrar revisorernas revisionsberättelse enligt bilaga med 
följande ändringar:  

1) MRCIT är nu med 
2) Det stod fel om gamla armIT, de har skickat in bokslut men de har inte 

hunnit kolla på det 
 

Det har även kommit in meddelanden till revisorerna om PRn av aspningen. 
Vissa har tyckt att det har varit svårt att veta när hubben är ledig och när det är 
aspningsevent.  
 
Diskussion uppkom om PR av aspningsevent.  
 
Mötet beslutar att ålägga styrelsen att detta ska fixas till nästa aspning.  
 
Mötet beslutar att lägga den nya revisionsberättelsen till handlingarna.  

§ 17  Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

a) StyrIT 15/16 
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b) snIT 15/16 
c) FanbärerIT 15/16 

 
Mötet beslutar att bordlägga §17.  

§ 18 sexITs julkalender 

Oscar Kilberg läser upp dagens avsnitt av julkalendern. 

§ 19  Personval 

a) Talman 
Erik Norlander (it13) nominerar sig själv.  
Nominerad presenterar sig själv  
Mötet öppnar upp för frågor.  
Nominerad går ut och mötet öppnar upp för diskussion. 
Mötet går till val. 
Mötet väljer in Erik (911211-xxxx) som talman.  
 
Mötet ajourneras till 19:20 och återupptas 19:46. 
 

b) P.R.I.T. 
Madeleine Lexén (it16) & Alexander Selmanovic (it17) nominerar sig själva till 
ordförande i PRIT. Alexander lämnar rummet. 
 
Madeleine presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Madeleine lämnar rummet.  
 
Alexander kommer tillbaka in i rummet. Alexander presenterar sig själv och 
svarar på frågor från sektionsmötet. Alexander lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion.  
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs.  
Mötet väljer in Alexander (961203-xxxx) som ordförande i P.R.I.T. 18. 

 
Jian Shin (it17), Theodor Angergård (it17) och Stefan Chan (it17) nominerar sig 
själva till kassör i P.R.I.T. Theodor och Stefan lämnar rummet. 
 
Jian presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Jian lämnar 
rummet.  
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Theodor (it17) kommer tillbaka in i rummet. Theodor presenterar sig själv och 
svarar på frågor från sektionsmötet. Theodor lämnar rummet. 
 
Stefan (it17) kommer tillbaka in i rummet. Stefan presenterar sig själv och svarar 
på frågor från sektionsmötet. Stefan lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion.  
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs.  
Mötet väljer in Jian (961024-xxxx) som kassör i P.R.I.T. 18. 
 
Mötet ajourneras till 22:19 och återupptas 22:36. 
 
Theodor Angergård (it17), Stefan Chan (it17), Mathias Lammers (it17), Filip 
Andréasson (it17), Farzad Besharati (it16), Camilla Söderlund (it17), Madeleine 
Lexén (it16), Sara Kitzing (it16), Leo Carlsson (it16), Erik Jergéus (it17), Carolina 
Larsson (it17), Hampus Carlsson (it16), Gustav Engsmyre (it16) och Eric 
Carlsson (it16) nominerar sig själva till ledamot i P.R.I.T.. Alla utom Theodor 
lämnar rummet. 
 
Theodor presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Theodor 
lämnar rummet.  
 
Stefan kommer tillbaka in i rummet. Stefan presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Stefan lämnar rummet. 
 
Mathias kommer tillbaka in i rummet. Mathias presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Mathias lämnar rummet. 
 
Filip kommer tillbaka in i rummet. Filip presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Filip lämnar rummet. 
 
Farzad kommer tillbaka in i rummet. Farzad presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Farzad lämnar rummet. 
 
Camilla kommer tillbaka in i rummet. Camilla presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Camilla lämnar rummet. 
 
Madeleine kommer tillbaka in i rummet. Madeleine presenterar sig själv och 
svarar på frågor från sektionsmötet. Madeleine lämnar rummet. 
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Sara kommer tillbaka in i rummet. Sara presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Sara lämnar rummet. 
 
Leo kommer tillbaka in i rummet. Leo presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Leo lämnar rummet. 
 
Erik kommer tillbaka in i rummet. Erik presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Erik lämnar rummet. 
 
Carolina kommer tillbaka in i rummet. Carolina presenterar sig själv och svarar 
på frågor från sektionsmötet. Carolina lämnar rummet. 
 
Hampus kommer tillbaka in i rummet. Hampus presenterar sig själv och svarar 
på frågor från sektionsmötet. Hampus lämnar rummet. 
 
Gustav kommer tillbaka in i rummet. Gustav presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Gustav lämnar rummet. 
 
Eric kommer tillbaka in i rummet. Eric presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Eric lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion.  
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs. 
Mötet väljer in Sara, Filip, Camilla, Erik, Hampus och Mathias som ledamöter i 
P.R.I.T. 18. 
 
Mötet ajourneras till 00:22 och återupptas 00:29. 

 
c) NollKIT 

Hassan Jaber (it17) nominerar sig själv till ordförande i NollKIT.  
Hassan presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.  
Mötet väljer in Hassan (980517-xxxx) som ordförande i NollKIT 2018.  
 
Stefan Chan (it17) och Henrik Lagergren (it17) nominerar sig själva till kassör i 
NollKIT. Stefan går ut ur rummet.  
 
Henrik presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Henrik 
lämnar rummet. 
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Stefan kommer tillbaka in i rummet. Stefan presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Stefan lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion.  
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs. 
Mötet väljer in Henrik (970206-xxxx) som kassör i NollKIT.  
 
Nils-Martin Robeling (it17), Mona Kilsgård (it17), Melker Veltman (it17), Ellen 
Widerstrand (it17), Viktor Franzén (it17) och Stefan Chan (it17) nominerar sig 
själva. Alla utom Nils-Martin går ut ur rummet.  
 
Nils-Martin presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. 
Nils-Martin lämnar rummet. 
 
Mona kommer tillbaka in i rummet. Mona presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Mona lämnar rummet. 
 
Melker kommer tillbaka in i rummet. Melker presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Melker lämnar rummet. 
 
Ellen kommer tillbaka in i rummet. Ellen presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Ellen lämnar rummet. 
 
Viktor kommer tillbaka in i rummet. Viktor presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Viktor lämnar rummet. 
 
Stefan kommer tillbaka in i rummet. Stefan presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Stefan lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion.  
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs. 
Mötet väljer in Nils-Martin, Mona, Melker, Ellen och Victor som ledamöter i 
NollKIT.  
 
Mötet ajourneras till 01:32 och återupptas 01:39. 
 

d) sexIT 
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Linnéa Bark (it16) och Erik Gunnarsson (it17) nominerar sig själva till ordförande 
i sexIT. Linnéa går ut ur rummet.  
 
Erik presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Erik lämnar 
rummet. 
 
Linnéa kommer tillbaka in i rummet. Linnéa presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Linnéa lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion.  
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs. 
Mötet väljer in Linnéa (19960410-xxxx) som ordförande i sexIT.  
 
Axel Svensson (it17) och Stefan Chan (it17) nominerar sig själva till kassör i 
sexIT. Stefan går ut ur rummet.  
 
Axel presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Axel lämnar 
rummet. 
 
Stefan kommer tillbaka in i rummet. Stefan presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Stefan lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion.  
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs. 
Mötet väljer in Axel Svensson (970608-xxxx) som kassör i sexIT.  

 
Oscar Kilberg (it17), Ludwig Hultqvist (it17), Viktoria Enderstein (it17), Lisa 
Fahlbeck (it17), Lina Blomqvist (it15), Isabelle Ermeryd Tancred (it17), Jacob 
Pedersen (it17), Anton Boyertson (it17), Erik Gunnarsson (it17) och Stefan Chan 
(it17) nominerar sig själv till ledamöter i sexIT. Alla utom Oscar går ut ur rummet.  
 
Oscar presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Oscar 
lämnar rummet. 
 
Ludwig kommer tillbaka in i rummet. Ludwig presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Ludwig lämnar rummet. 
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Viktoria kommer tillbaka in i rummet. Viktoria presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Viktoria lämnar rummet. 
 
Lisa kommer tillbaka in i rummet. Lisa presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Lisa lämnar rummet. 
 
Lina kommer tillbaka in i rummet. Lina presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Lina lämnar rummet. 
 
Isabelle kommer tillbaka in i rummet.  Isabelle presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Isabelle lämnar rummet. 
 
Jacob kommer tillbaka in i rummet. Jacob presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Jacob lämnar rummet. 
 
Anton kommer tillbaka in i rummet. Anton presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Anton lämnar rummet. 
 
Erik kommer tillbaka in i rummet. Erik presenterar sig själv och svarar på frågor 
från sektionsmötet. Erik lämnar rummet. 
 
Stefan kommer tillbaka in i rummet. Stefan presenterar sig själv och svarar på 
frågor från sektionsmötet. Stefan lämnar rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion. 
  
Oscar kommer in i rummet och svarar på frågor från sektionsmötet. Oscar lämnar 
rummet. 
 
Mötet öppnar för diskussion. 
 
Mötet går till beslut.  
Sluten votering begärs. 
Mötet väljer in Oscar, Ludwig, Viktoria, Lisa, Lina, Anton som ledamöter i sexIT.  

§ 20 Utlottning av biobiljett 

Amanda Jonsson vinner biljetter. 

§ 21  Övriga frågor 
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§ 22 Mötets avslutande 

Mötet avslutas 04:04 
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Verksamhetsrapport för ArmIT LP2 2017 

Allmänt 

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

● Deltagit på ArmU  
● Möten med företag 
● DatE-IT 

Arrangemang 

Under läsperioden har ArmIT arrangerat följande:  
● 12/!0 Lunchföreläsning med Cybercom 
● 18/10 Lunchföreläsning med Cygni 
● 31/10 After work med Cygni 
● 9/11 DatE-IT 
● 10/11 Studentrösten 
● 5/12 Quizkväll med Ericsson 

Övrigt 

● Fortsatt arbete med resa 
● Workshops 

 
 



Verksamhetsrapport LP2 
digIT’s arbete LP2 2017 har huvudsakligen kretsat kring 
digitala samt sociala omstruktureringar som i längden förväntas 
förenkla kommitténs arbete. Nedan följer en överskådlig lista 
av vad vi gjort utöver de vanliga veckomötena. 

Digitala system 
digIT har arbetet med… 

● ...att flytta våra första tjänster till containers i produktion 
● ...fortsatt omstrukturering av vår produktionsmiljö. 
● ...allmänt och löpande underhåll genom uppdatering av vår infrastruktur och 

tillhörande tjänster samt bugglösning. 
● ...reparation av sektionens NAS. 
● ...reparation av ljudet i hubben. 

Arrangemang 
För att öka vår närvaro på sektionen har digIT hållit workshops varje tisdagkväll (LV2-LV7) i 
Hubben. På dessa workshops är alla välkomna att komma och koda med oss. 
 
digIT har utöver att arrangera vanliga workshops även... 

● …arrangerat speciell workshop vid namn ”Kod och Vin”, ett lite festligare arr. 
● …arrangerat Et-raj! 

 
digIT har även påbörjat planeringen inför... 

● ...aspning. 
● ...hackathon med Cetrez. 
● ...en tema-workshop. 

Övrigt 
Förutom det som nämns ovan så har digIT… 

● ...haft teambuilding. 
● ...börjat använda nytt system och metodik för projekthantering. 
● ...rensat bland kommitténs fysiska inventarier. 
● ...köpt in lampor till hubben. 



Verksamhetsrapport FanbärerIT LP2, 2017 

Allmänt 

FanbärerIT har under denna läsperioden  haft lite möten och arrangerat ett evenenemang, 
utöver detta har vi även repsat Fanan. 
 

● Arrangerat glöggmys 
● Repsat fanan under sektionsmötet. 

Arrangemang 

Under läsperioden har FanbärerIT arrangerat följande:  
● 4/12 Arrangerat glöggmys 

 
 

 



Verksamhetsrapport frITid från/till LP2

Arrangemang

Under läsperioden har frITid arrangerat fredagspass i motionshallen som vanligt samt 
försökt hålla igång finally tuesday.
frITid har även haft sitt första lite större arr, prova på karate, vilket var framgångsrikt.

Övrigt

● Deltagit i innebandy CM och kommit på andra plats!
● Påbörjat planeringen av större under LP3



           Verksamhetsrapport MRCIT17  
LP2 2017 

 
 

● Planerat aspning 
● Aspkickoff 
● Tacokväll 

 
Framöver 

● Fortsatt aspning 
● Julmys 

 
 
 



Verksamhetsrapport för NollKIT LP2 2017 
 

● Planerat Aspning 
● Arrangerat aspning 

○ Många lyckade arr 
■ Sekreten 
■ Minimottagningen 
■ ZtökIT 

○ Många lyckade samarr 
■ Pepsi-kväll 
■ Sittningstävling 
■ Blanddricka 
■ Aspun 
■ Kickoff 
■ Efterasp 

● Planerat ohmsits 
● Planerat myskväll med nyinvalda 



Verksamhetsrapport för P.R.I.T. LP2 2017 

Under LP2 har vi: 
● Arrat Pubrunda 
● Aspning 

○ Pubrundeprepp & pubrunda 
○ Sittningstävling med ovkit 
○ Häng med daltonz + z aspar 
○ Aspun 
○ Blanddricka för øhlchefer 
○ Fixa-Hubben-Dag 

● Rust 
○ Ny Kaffebryggare 
○ Ny hylla till mikros 
○ Nytt skåp för städinventarie 
○ Bokhylla och blomma i studierummet 
○ Griffeltavlor till baröverhäng 
○ Städat i mängder 
○ Slängt i mängder 
○ Nya moppar och rakor 

● Teambuilding 
● Puffat FestU 

○ Ihop med DaltonZ 
● Utvärderat 

○ Fortsatt utvärdera och sammanställa råd och förslag till de P.R.I.T. 18 
och den nya posten. 

● Julpub 15 december 
● Övergivning





Utvärderat CM med CCC
Utvärdera och förbättra CM

Deltar i utväcklingsarbetet



Aspkickoff



Pubbrunda



Mexico prepp och spån



MEXICO



Sittningstävling



Bastun
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1 Operativt arbete

• Påmint examinatorer om kurs-PM och dess innehåll.

• Behandlat inkomna åsikter kring programmet.

• Kursnämnder: DAT026 (Mathematical modelling and problem solving), DAT255
(Software engineering project), DATX03/CIUX02 (Kandidatarbete), MVE045 (Ma-
tematisk analys), TDA548 (Grundläggande programvaruutveckling), ITS024 (Tek-
nik för ett globalt hållbart samhälle), DAT231 (Requirements engineering), fler
kommer

• Möten som: UU, PL-lunchmöten, Ordförandemöte, möte med vUO samt interna
lunchmöten etc.

• Tagit fram verksamhetsrapport

• Påmint om att svara på kursenkäter

• Behandlat åsikter och problem kring flertalet kurser

2 Kandidatnivå

• Klassrepresentantmöte, mycket fungerar bra. En del bekymmer med någon enstaka
kurs som vi följt/följer upp på.

3 Masterverksamhet

• Masterträff med vUO

• Masterrepresentantmöte

• Deltagit i kursnämnder på masternivå. Det här kommer vi fortsätta med så vi får
bättre kontinuitet kring masteransvarigeposten.

4 Arrangemang

• Arrangerat pluggfrukost tillsammans med P.R.I.T.

• Planerat Pedagogiska Priset tillsammans med sexIT

• Deltagit vid studentrösten

• Hållit i ett kursvalsmingel
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5 Internt

• Uppdaterat vår sida på chalmers.it

• Tagit fram en design på banner

• Haft inspring, skapat PR och fått ut nomineringsformulär angående PP



Verksamhetsrapport StyrIT 17/18 LP2 

Allmänt 

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

● Möten med programledningen (varannan vecka). 
● Deltagit på kårfullmäktigemöte. 
● Deltagit på teknologsektionsstyrelseutbildning. 
● Godkänt äskning för kaffekokare. 
● Nominerat William Levén till institutionsrådet. 
● Påbörjat jämställdhetsgrupp tillsammans med ett antal teknologer. 
● Skapat en kandidatmiddagsgrupp bestående av Oscar Evertsson, Carl Albertsson, 

Simon Sundström och Hampus Dahlin. 
● Jobbat med de ekonomiska problemen. 
● Börjat jobba med GDPR. 
● Möte med masteransvarig för MPSOF 
● Varit representerade på följande utskott som kårledningen arrangerar: 

- KU, kårledningsutskottet 
- NU, nöjeslivsutskottet 
- SU, sociala utskottet 
- Kassörsforum 

Arrangemang 

Under läsperioden har StyrIT arrangerat följande:  
● 31/10 Utbildning för arrangörer under aspningen. 
● 10/11 Studentrösten tillsammans med SnIT och ArmIT. 

Övrigt 
● Teambuilding. 
● Motion till FuM angående ekonomisk rådgivare till sektionerna. 

 
 



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om uppdragsändring i Stadgan

Proposition om uppdragsändring
i Stadgan

StyrIT

Bakgrund

För att klassas som en allmännyttig förening skattemässigt, krävs det att fyra krav
är uppfyllda. Ändamålskravet, verksamhetskravet, öppenhetskravet och fullföljskravet
(Skatteverket, 2017). StyrIT anser att ändamålskravet uppfylls i praktiken med den
verksamhet och syfte som bedrivs idag, vilket dock inte speglas i den nuvarande upp-
dragsbeskrivningen. Beskrivningen idag beskriver enbart den sociala aspekten, utan att
nämna det stora utbildningssyfte som är vår grund och också det starkaste allmännyt-
tiga syftet. Därför vill StyrIT förtydliga uppdragsbeskrivningen. Den nya beskrivningen
är byggd på sektionens mål- och visionsdokument (Informationsteknik, 2017).

Förslag

Yrkar på:

att ändra §1.1.2 i stadgan från “Teknologsektionen har som uppdrag att verka för
sammanhållning mellan medlemmarna och tillvarata medlemmarnas gemensamma
intressen.”, till “Teknologsektionen har som uppdrag att föra studiebevakning för
sektionens medlemmar och verka för att varje medlem skall kunna tillgodogöra
sin utbildning. Teknologsektionen ska också verka för att varje medlem ska vara
väl förberedd för arbetslivet, vara psykosocialt och fysiskt trygg samt känna en
studiesocial gemenskap under sin tid som teknolog.”



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om uppdragsändring i Stadgan
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REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 16/17 

FRITID GUSTAV BERGSTRÖM & PEDRAM SHIRMOHAMMAD 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-03-23 som vid en ytlig granskning ser bra ut, dock inte 

uppvisat bokslut. Vi rekommenderar därför att FrITid ej blir ansvarsbefriade. 

DIGIT OSKAR JEDVERT & ROBERT PALM 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-06-30 som vid en ytlig granskning ser bra ut, och har 

uppvisat bokslut. Dock krävs mer information innan en mer genomgående granskning kan göras. Vi 

rekommenderar därför att DigIT ej blir ansvarsbefriade. 

STYRIT MATILDA HORPPU & JOHAN LINDSKOGEN 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-04-04 som vid en ytlig granskning ser bra ut, dock inte 

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

ARMIT ALEX SUNDBÄCK & ADRIAN LINDBERG 
Har uppvisat bokföring för perioden. På grund av den nuvarande osäkerheten av sektionens 

ekonomiska status och hur det påverkar momsplikten har revisorerna dock inte haft möjlighet att 

granska bokföringen ordentligt. Vi rekommenderar därför att ArmIT 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 



Fredrik Bengtsson  Sektionsmöte: 2017-12-07 

Martin Nilsson  Utgåva: 1.0 

Agnes Mårdh 

2017-12-07 

 

Sida 2 av 5 

 

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 

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. 
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PERIOD 10 

SEXIT RASMUS EGERÖ & JULIUS PRINTZ 
Då senast uppvisade bokföring är till 2010-09-28 och andra viktiga dokument saknas så 

rekommenderas SexIT att ej bli ansvarsbefriade. 

PERIOD 09-10 

FRITID MARTIN SCHILLSTRÖM & DAVID BJÖRKHEIM 
Då senast uppvisade bokföring är till 2009-10-17 och andra viktiga dokument saknas så 

rekommenderas FrITid att ej bli ansvarsbefriade. 

STYRIT NICHLAS SANDER & JACOB RAIHLE 
Då senast uppvisade bokföring är till 2010-01-13 och andra viktiga dokument saknas så 

rekommenderas StyrIT att ej bli ansvarsbefriade. 
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SITTANDE 

FRITID JONATHAN GILDEVALL & ERIK MAGNUSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-11-13 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

DIGIT WILLIAM LEVÉN & FREDRIK ÅBERG 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-11-07 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

STYRIT OSCAR EVERTSSON & KATARINA BERGBOM 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-11-13 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

ARMIT TOBIAS LINDGREN & ANTON HÄGERMALM 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-11-09 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

SEXIT NICLAS JOHANSSON & JONATHAN GILDEVALL 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-06-30 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

P.R.I.T. JOHANNES MATSSON & ERIK MAGNUSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-11-03 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

NOLLKIT GABRIEL WALLIN & OLOF ENSTRÖM 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-08-14 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

SNIT JOSEFIN ULFENBORG & JONATHAN GUSTAVSSON 
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Har uppvisat bokföring fram till 2017-10-11 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

FANBÄRERIT TOBIAS ALLDÉN & MATHIAS CARLSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-10-06 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

MRCIT MALIN THELIN & OSCAR NILSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2017-10-11 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har haft 

bokförings-förbud sedan 2017-11-17 i väntan på mer information om sektionens ekonomiska 

status. 

 

 

 


