
§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.00. 

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 

Jesper Jaxing (Masteransvarig) 

Katarina Bergbom (Kassör) 

Rebecka Reitmaier (Sekreterare) 

Anna Nylander (Kommunikatör) 

Fredrik Bengtsson (SAMO) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Rebecka Reitmaier väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Katarina Bergbom och Anna Nylander. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

GDPR 

Styrelsen har haft möte med DigIT och vi ska göra följande: 

- Behöver starta upp en arbetsgrupp för detta 

- Behöver titta på G-suite (Google drive, fast för företag, det går eventuellt att få 

detta gratis om man är en ideell förening) 

- Behöver utse Data controller och Data protection officer 

- Data Controller, som en revisor, fast för IT-system 

- Data Protection Officer (oftast firmatecknaren, tanke att denna ska svara 

på frågor om någon vill komma och inspektera, hur saker är strukturerat 

osv) 

- Stadga-ändringar lär behövas (att dessa roller ska finnas på sektionen 

samt definiera deras uppgifter.) 

 

Styrelsen beslutar att Oscar är vald till posten Data Protection Officer. Tyvärr har vi inte 

hittat några som är intresserade av resterande poster, vi ska fortsätta leta. På Torsdag 



ska Oscar, Anna och Jesper på möte med DigIT för att fortsätta med diskussionerna. 

Jesper frågar digIT om vem som ska kolla upp hur man får GSuite gratis.  

Bläck till skrivaren 

Jesper har kollat modell, ska köpa nu.  

Utvärdera StyrITs arbete 

Formulär behöver fortfarande göras, skicka ut senast nästa fredag. Rebecka gör det. 

Bullkalaset 

Oscar har skickat mail till PL om datum men har inte fått svar än.  

 

§ 8 Meddelanden 

§ 9 Diskussionspunkter 

Asp-utbildning 

Tre kommitteer har aspning nu (MRCIT, ArmIT, digIT). Styrelsen har mailat alla och fått 

svar från digIT hittills.  

En kväll med StyrIT 

30 januari är bestämt. Miranda ska maila ut information till kommitteer om detta. 

Eftersom det är flyttat till en tisdag så ligger det till 17:30-20:30. 

Kvällsmöte 

Styrelsen vill även ha regelbundna möten på kvällarna. Verkar som att måndag fungerar 

bäst, detta gäller från och med den 29e Januari.  

Styrelsemedlem på kommittéemöten  

Styrelsen har valt att varje kommitte ska ha en kontaktperson i styrelsen, denna person 

ska gå på deras möten ibland. Kommittéemöten med en styrelsemedlem är till för att 

kommunikationen ska bli bättre och att de ska berätta vad de behöver från styrelsen 

med mera. 

 



 Kontaktpersonen ska maila dess kommitteer.  

 

Kontaktperson för kommitte:  

● NollKIT - Oscar  

● SexIT - Anna 

● P.R.I.T. - Katarina 

● DigIT - Fredrik 

● FrITid  - Katarina  

● ArmIT  - Oscar  

● MRCIT - Jesper 

● SnIT - Jesper 

● FanbärerIT - Miranda 

Tackkalas P.R.I.T. 

De vill ha tack-kalas (extern representation) för 40 kr per person, 48 stycken. Styrelsen 

godkänner detta. 

Godkänna stadgar, 8-bit 

Styrelsen godkänner stadgan. 

 

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.01 

 



§ 1 Definition

    § 1:1 Benämning

    § 1:1:1 Föreningens fullständiga namn
    TV-spelsföreningen på Informationsteknik
    § 1:1:2 Föreningens förkortning  8-bIT
    § 1:1:3 Föreningens säte
    Föreningen har sitt säte i Göteborg, Västra Götaland.
    § 1:1:4 Föreningsform
        Föreningen är en ideell förening. Föreningen är religiöst 
och partipolitiskt obunden. Föreningen är ansluten till Sverok.
        Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla 
medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta 
i verksamheten och påverka den.
        Föreningens verksamhetsår är 1 augusti till 31 juli.

    § 1:2 Syfte
    § 1:2:1 Främjande av intresse
Intresseföreningen har som syfte att främja intresset för TV-spel. 
TVspel innebär konsolspel, arkadspel och spel till handhållna 
(portabla) spelmaskiner.

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

§ 1:3 Skyldigheter
    § 1:3:1 Sektionen
Intresseförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, 
reglemente 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 
och sektionens medlemmar är kallade.

    § 1:5 Verksamhet
    § 1:5:1 Ekonomi
Intresseföreningens ekonomi skall vara fristående från sektionen.
§ 1:5:2 Revision
  Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa 
det för nästa årsmöte.
  Föreningen ska ha en eller två revisorer.
  De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.
  Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§ 2 Medlemmar

§ 2:1 Styrelse
§ 2:1:1 Sammansättning



Intresseföreningens styrelse består av:

 Ordförande
 Kassör
 Minst en extra ledamot

§ 2:1:2 Ansvar
Styrelsen ansvarar för intresseföreningens medlemslista,
medlemsvärvning, sammankomster, beslut som tas på årsmötet och övrig 
verksamhet.
§ 2:1:3 Tillsättning
Styrelsen tillsätts på årsmötet och tillträder direkt efter valet. 
Valbar är medlem i föreningen. En medlem kan inte
inneha mer än en post i styrelsen.
§ 2:2 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt 
tar ställning för ett medlemskap genom
att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet 
är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan
till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet 
kan besluta att det är gratis att vara medlem. En
medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. 
Avstängd medlem måste diskuteras på nästa
årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts 
medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan
upphäva avstängning och uteslutning.

§ 2:3 Medlemsrättigheter

§ 2:3:1 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt  Varje medlem av 
intresseföreningen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på 
föreningens samtliga årsmöten.
§ 2:3:2 Rösträtt
Varje medlem av intresseföreningen har rösträtt i föreningens 
samtliga årsmöten. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller 
styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i 
stadgarna. Vid
lika röstetal avgör slumpen.

§ 3 Sammankomster

§ 3:1 Årsmöte
§ 3:1:1 Kallelse
Intresseföreningens styrelse beslutar om tid och plats för 
föreningens årsmöte.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas 
personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, 
plats och vad som ska tas upp på mötet.
Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt 
även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.
Mötet ska även annonseras på sektionens anslagstavla i minst två 
veckor i förväg.
§ 3:1:2 Dagordning



Följande punkter måste behandlas på det ordinarie mötet:
  Mötets öppnande
  Beslut om mötets giltighet
  Val av mötets ordförande
  Val av mötets sekreterare
  Val av två justerare tillika rösträknare
  Verksamhetsberättelse
  Ekonomisk berättelse
  Revisorernas berättelse
  Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  Beslut om eventuell medlemsavgift
  Beslut om årets verksamhetsplan
  Beslut om årets budget
  Val av årets styrelse
  Val av årets revisorer
  Övriga frågor
  Mötets avslutande

§ 3:1:3 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar 
kräver det så ska styrelsen kalla till ett extra årsmöte.
§ 3:2 Beslut
§ 3:2:1 Röstning
Beslut genom röstning sker genom enkel majoritet.
§ 3:2:2 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på 
ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, 
måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar 
mot.

§4 Nedläggning:
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen 
läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva 
föreningen.
Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och 
konton avslutas samt all lånad inventarie återlämnas till dess 
ägare.
Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en 
ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till 
Sverok.


