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§1

Mötets öppnande
Oscar Evertsson (StyrIT) öppnar mötet 18:16.

§2

Val av mötets ordförande
Erik Norlander väljs till mötets ordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Victoria Eidenvall (StyrIT) väljs till mötets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Karl Wikström (19971008-5177) och William Levén (970206-4834) väljs till
mötets första respektive andra justerare tillika rösträknare.

§5

Närvarande
it17: 27
it16: 25
it15: 7
it14: 9
it13: 8
it12: 2
MPIDE: 4
Totalt: 82 studenter

§6

Mötets behöriga utlysande
StyrIT informerar att mötet publicerades på chalmers.it : 2018-02-07 17:09.
Valberedningens nomineringar och motionen EqualIT publicerades 3 dagar
senare då det missades i första omgången.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.
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§7

Fastställande av mötets dagordning
Diskussion om att flytta Meddelanden för att matcha besök från SO och PL
upptas.
Sektionsmötet beslutar att hålla kvar Meddelanden under §10.
MRCIT personval flyttas och läggs direkt efter meddelanden (§ 11).
Mötet fastställer dagordningen i sin helhet.

§8

Adjungeringar
Föreligger ej.

§9

Föregående mötesprotokoll
Victoria Eidenvall (StyrIT) meddelar att protokollet från förra mötet ligger uppe på
hemsidan och att tidigare mötet utlystes en dag för sent. Under mötet valdes nya
ledamöter till NollKIT, P.R.I.T och sexIT in samt ny talman. Det röstades även
igenom en proposition angående “Uppdragsändring i stadgan”.
Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 10

Meddelanden
a) StyrIT
Oscar Evertsson (StyrITs ordförande) meddelar att IT-hoodies kommer att
tryckas igen, det går ut en anmälan i dagarna för att beställa alla på en gång.
Om personer på sektionen skulle vara intresserade av att hjälpa till med kortare
uppdrag finns möjlighet för det.
Ekonomi: budgetarna ser annorlunda ut då kassörerna behöver förhålla sig till de
ekonomiska problem som sektionen står inför.
b) Kandidatmiddagsgruppen
Datum för kandidatmiddagen kommer. Till middagen är de som läser år 3
välkomna. Det är ett bra tillfälle att även träffa företag som är med på middagen
och knyta kontakter.
c) Data
Delar ut priset “barspegeln” till digIT. Priset delas ut till någon som gjort något bra
för sektionen. Data ger digIT priset för att ha fått hjälp med sin hemsida som är
baserad på ITs via github.
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d) SO
1. Bygg cortege! Anmäl på CCC´s Facebook-sida
2. Information om studentrösten kommer senare
3. Ansök till FUM, fumval.se, till 21 mars. Valnmämnden på FB har
mer information.
e) Niklas Broberg - PL
Det jobbas på ett nytt masterprogram med working name “Data Science”
Programmet kommer vara främst fokuserat på IT-studenter med Machine
learning och Data analysis. Inget är helt bestämt än, dock finns en del
information om programmet. Första året kommer förhoppningsvis vara 2019, och
ta in ca 30 studenter. Krav på flervariabelanalys diskuteras, och är ett
rekommenderat förkunskapskrav.
Även ett masterprogram inom computer science är påtänkt, “High performance
computing”. Även här rekommenderas flervariabelanalys som krav.
Inga nyheter om flytt till Lindholmen. Det har gått fram och tillbaka mellan ja och
nej, och om det i dagsläget skulle ske skulle det tidigast hända 2021.
Senaste tiden har det varit mycket prat kring negativ behandling av kvinnliga
studenter, inte bara på Chalmers utan även i media, som exempelvis
Metoo-kampanjen. IT-programmet har få kända fall, och problemet med de fallen
är att de ofta är väldigt vaga och anonyma och därmed svåra att följa upp. Alla är
välkomna och uppmuntras komma till Niklas när något händer, om något hänt
tidigare och speciellt med specifika tillfällen som involverar lärare. Personen i
fråga kommer vara anonym men för att en utredning ska ske behöver Niklas
veta. Möjligheten finns att prata med SAMO om det känns enklare.

§ 11

Inval MRCIT
Ordförande
Anders Sivertsson (mpide-17)
nominerar sig själv till ordförande i MRCIT 18/19
Anders presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Meddelar
att de vill ta in fler om någon skulle vara intresserad att joina. Anders lämnar
rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
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Mötet väljer enhälligt in Anders Sivertsson (930919-3713) som ordförande i
MRCIT 18/19
Kassör
Wiebke Meyer (mpide-17)
nominerar sig själv till kassör i MRCIT 18/19
Wiebke presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Wiebke
lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Wiebke Meyer (930322-7525) som kassör i MRCIT 18/19
Ledamot
Björn Bergqvist (mpide-17), Daniel Roeven (mpide-17), nominerar sig själva som
ledamöter i MRCIT 18/19.
Björn lämnar rummet.
Daniel presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Daniel
lämnar rummet.
Björn kommer tillbaka in i rummet.
Björn presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Björn lämnar
rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Björn Bergqvist & Daniel Roeven till ledamöter i MRCIT 18/19.

§ 12

Verksamhetsrapporter
a) ArmIT
Mötet öppnar upp för frågor.
b) digIT
Mötet öppnar upp för frågor.
c) FanbärerIT
Mötet öppnar upp för frågor.
d) frITid
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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
Mötet öppnar upp för frågor.

Mötet lägger verksamhetsrapporterna till handlingarna.

§ 13

Interpellationer
Föreligger ej.

§ 14

Propositioner
a) Proposition om data controller
Jesper Jaxing (StyrIT) föredrar propositionen enligt bilaga.
Ändringsyrkande inkommet från StyrIT angående:
- att i första att-satsen ändra postnamn till personuppgiftsansvarig och
datahanterare.
- att personuppgiftsansvarig och datahanterare ska väljas in under LP1.
Det ska skrivas in reglementet (8.1.3) att personuppgiftsansvarig och
datahanterare väljs in LP1 första gången, efter det ska de väljas in samtidigt som
ordförande i StyrIT väljs in, alltså LP4.
StyrIT jämkar sig med yrkandet.
Mötet beslutar att ta en paus.
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Mötet återupptas.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
b) Proposition om uppdragsändring
Upptagen för andra gången. Ändras i stadgan.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 15

Motioner
a) Motion om personuppgiftsombud
Ändringsyrkande inkommet från motionärer angående att stryka att-sats 3.
William Levén och Karl Wikström föredrar motionen enligt bilaga.
Motionärerna jämkar sig med sina egna ändringsyrkanden.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
StyrIT yrkar på att motionen ska godkännas i sin helhet.
Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
Mötet beslutar att ta en paus.
Mötet återupptas.
b) Motion EqualIT
Eli Knoph, Alice Gunnarsson, Hanna Carlsson, Erik Öhrn, Sara Johansson och
Peter Gärdenäs föredrar motionen enligt bilaga.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
StyrIT yrkar på att motionen ska godkännas i sin helhet.
Mötet beslutar att bifalla propositionens i sin helhet.

§ 16

Verksamhetsplaner och budgetar
a) NollKIT 18
Hassan Jaber föredrar NollKITs verksamhetsplan enligt bilaga.
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Henrik Lagergren föredrar NollKITs budget enligt bilaga.
StyrIT gör ändringsyrkanden på budgeten att:
Lägga till 1000kr på phadderraggning.
Lägga till 2000kr på övriga kostnader.
Utfallet blir då att NollkITs resultat blir -3000kr.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
Mötet beslutar att godkänna NollKITs verksamhetsplan och budget med dess
ändringsyrkanden.
b) P.R.I.T. 18
Alexander Selmanovic föredrar P.R.I.T.s verksamhetsplan enligt bilaga.
Ji An Shin föredrar P.R.I.T.s budget enligt bilaga.
StyrIT gör ändringsyrkanden på budgeten att
Ta bort intäkter från StyrIT
P.R.I.T. jämkar sig med ändringsyrkanden.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
Mötet beslutar att godkänna P.R.I.T.s verksamhetsplan och budget med dess
ändringsyrkanden.
c) sexIT 18
Linnea Bark föredrar sexits verksamhetsplan enligt bilaga.
Axel Svensson föredrar sexITs budget enligt bilaga.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
Mötet beslutar att godkänna sexITs verksamhetsplan och budget.

§ 17

Revisionsberättelse
Martin Nilsson föredrar revisorernas revisionsberättelse enligt bilaga.
“Samtliga sittande kassörer har lämnat in underlag för att uppvisa att de ligger i
fas och kommer kunna utföra sina åligganden. Revisorernas samlade bedömning
är att samtliga sittande kassörer kommer kunna utföra sina åligganden och att
verksamheten kan fortsätta som vanligt, men att detta inte är hållbart på lång sikt.
Vi föreslår därför att sektionsmötet tar ställning till hur man vill hantera en
potentiell situation där kassörerna ej längre har möjlighet att hinna med sina
åligganden utan att det går ut över deras studier och hälsa, och att det därför kan
krävas att vissa andra åtaganden ej uppfylls som exempelvis pubrundor,
gasquer, eller finare arrangemang som främjar kultur under nästa läsperiod.”
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Mötet öppnar upp för diskussion och kommer fram till:
1) att om en kassör i samråd med StyrIT inte känner att denne kan uppfylla
sina uppgifter på grund av informationen från StyrIT och Skatteverket
angående bokföring så borde denne få dispens för att inte genomföra ett
event.
2) att StyrIT borde skapa klara riktlinjer för hur man ska göra för att som
kommitté kunna hjälpa sin kassör kring event och bokföring.
Mötet öppnar för frågor.
Diskussionen släpps fri.
Mötet beslutar att ålägga styrelsen att skapa klara riktlinjer för hur man som
kommitté kan hjälpa sin kassör kring event och bokföring enligt punkt 2 ovan.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna med notering.

§ 18

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
Föreligger ej.

§ 19

Personval
a) ArmIT
Ordförande
Elina Olsson (it16)
nominerar sig själv till ordförande i ArmIT 18/19
Elina presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Elina lämnar
rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt in Elina Olsson (19950728-4843) som ordförande i ArmIT
18/19
Kassör
Rasmus “Lingon” Lindgren (it16)
nominerar sig själva till kassör i ArmIT
Rasmus presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Rasmus
lämnar rummet.
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Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt in Rasmus Lindgren (19960116-3919) som kassör i ArmIT
18/19
Sekreterare
Erik “Yeti” Magnusson (it16)
Erik presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Erik lämnar
rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt in Erik Magnusson som sekreterare ArmIT 18/19.
Ledamot
Jack Ahlkvist
Carl Lundborg (it16)
Jack lämnar rummet.
Carl presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Carl lämnar
rummet.
Jack kommer tillbaka in i rummet.
Jack presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Jack lämnar
rummet.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Jack Ahlkvist och Carl Lundborg som ledamöter i ArmIT 18/19.
Mötet beslutar att ta en paus.
Mötet återupptas.
Mötespresidiet öppnade inte upp för diskussion så föreslår att riva upp beslutet,
öppna upp för diskussion och ta beslut igen.
Mötet väljer att riva upp beslutet.
Jack och Carl går ut ur rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet drar streck i debatten.
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Jack och Carl kommer tillbaka in i rummet.
Mötet går till beslut.
Sluten votering begärs.
Mötet väljer in Jack Ahlkvist och Carl Lundborg som ledamöter i ArmIT 18/19.
b) digIT
Ordförande
Theodor ’Portals’ Angergård (it16)
nominerar sig själv till ordförande i digIT 18
Theodor presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Theodor lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt in Theodor Angergård (19980303-9057) som ordförande i
digIT 18
Kassör
Eric ’LP’ Carlsson (it16)
nominerar sig själv till kassör i digIT
Erik presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet.
Erik lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer enhälligt in Erik Carlsson (19971118-6131) som kassör i digIT 18
Ledamot
Jacob “NeonSky” Eriksson (it17), Jacob “pi” Pedersen (it17), Elias “iller”
Sundqvist (it17), Erik “Jerge” Jergéus (it17), Gustav “Gurr” Engsmyre (it16), Vidar
“Vidde” Magnusson (it17), Farzad “Phones” Besharati (it16) , Stefan “Fan” Chan
(it17)
nominerar sig själva till ledamöter i digIT 18
Öppnar upp diskussion om tidsgräns på intervjuer
Mötet beslutade att inte sätta en tidsgräns på intervjuer.
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Jacob P, Elias, Erik, Stefan, Farzad, Jacob E och Vidar lämnar rummet.
Gustav presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Gustav
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.
Vidar kommer tillbaka in i rummet.
Vidar presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Vidar lämnar
rummet.
Farzad kommer tillbaka in i rummet.
Farzad presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Farzad
lämnar rummet.
Elias kommer tillbaka in i rummet.
Elias presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Elias lämnar
rummet.
Jacob P kommer tillbaka in i rummet.
Jacob P presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Jacob P
lämnar rummet.
Jacob E kommer tillbaka in i rummet.
Jacob E presenterar sig själv och svarar på frågor från sektionsmötet. Jacob E
lämnar rummet.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Sluten votering begärs.
Mötet väljer in Jacob Eriksson, Jacob Pedersen, Elias Sundquist, Erik Jergéus,
Gustav Engsmyre och Vidar Magnusson som ledamöter i digIT 18
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§ 20

Utlottning av biobiljett
På grund av problem med slumpgeneratorn tar StyrIT på sig att meddela
vinnaren av biobiljetten i efterhand.
Sektionsmötet beslutar att ålägga StyrIT att lotta ut biljett i efterhand.

§ 21

Övriga frågor
Föreligger ej.

§ 22

Mötets avslutande
Mötet avslutas 22:35
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Verksamhetsrapporter
• Verksamhetsrapport ArmIT
• Verksamhetsrapport digIT
• Verksamhetsrapport frITid
• Verksamhetsrapport FanbärerIT
• Verksamhetsrapport MRCIT
• Verksamhetsrapport NollKIT
• Verksamhetsrapport P.R.I.T.
• Verksamhetsrapport sexIT
• Verksamhetsrapport SnIT
• Verksamhetsrapport StyrIT

Motioner och propositioner
• Proposition om Data Controller
• Motion om personuppgiftsombud
• Motion om jämlikhetsgrupp EqualIT

Verksamhetsplaner och budgetar
• NollKIT 18 budget
• NollKIT 18 verksamhetsplan
• P.R.I.T. 18 budget
• P.R.I.T. 18 verksamhetsplan
• sexIT 18 budget
• sexIT 18 verksamhetsplan

Övrigt
• Revisionsberättelse
• Valberedningens nomineringar
• Ändringsyrkanden StyrIT
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Verksamhetsrapport för ArmIT LP3 2018
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

Arrangemang
Under läsperioden har ArmIT arrangerat följande:
● Lunchföreläsning med Ericsson
● Aspning
● Lunchföreläsning med Cetrez
● Kvällsevent med Google
● Hackathon hos Cetrez med DigIT
● Lunchföreläsning med Acando

Övrigt
●
●

Workshops
Mentor-EDIT

Verksamhetsrapport LP3
digIT’s arbete LP3 läsår 17/18 har huvudsakligen kretsat kring
aspningen och planering inför. Nedan följer en överskådlig lista
av vad vi gjort utöver de vanliga veckomötena.

Digitala system
digIT har arbetat med…
● ...att säkerställa stabiliteten i vår produktionsmiljö.
● ...allmänt och löpande underhåll genom uppdatering av vår infrastruktur och
tillhörande tjänster samt bugglösning.
● ...reparation av ljudet i hubben igen.

Arrangemang
På grund av aspningen har vi inte hållit så många workshops under den här läsperioden då
vi har haft asp-arr eller planering istället.
digIT har utöver att arrangera vanliga workshops även...
● …arrangerat tema workshop.
● …arrangerat hackathon med Cetrez.
● ...hållit i aspning med följande arr:
○ Unix game - Lösa kluriga problem i terminalen
○ Datorplockepinn - Bygga dator med udda delar
○ GallerIT - Applikationsutveckling på en kväll
○ Filmkväll
○ Pongbot - tävling i botprogrammering
digIT har även påbörjat planeringen inför...
● ...“Kod och Vin”.
● ...överlämning.

Övrigt
Förutom det som nämns ovan så har digIT…
● ...haft teambuilding.
● ...rensat och sorterat bland kommitténs fysiska inventarier.
● ...planerat introduktion för digIT’18.
● ...förbättrat och utökat vår kontinuitet.
● ...genomfört och planerat mer arbete inför GDPR.

Verksamhetsrapport FanbärerIT LP3, 2018
Allmänt
FanbärerIT har under denna läsperioden arrangerat ett evenemang och repsat fanan.
●
●
●

Arrangerat Ost och Vinkväll
Repsat fanan under sektionsmötet.
Skall planera inför aspningen LP4

Arrangemang
Under läsperioden har FanbärerIT arrangerat följande:
● 19/02 Arrangerat Ost och Vinkväll

Verksamhetsrapport frITid från/till LP3
Arrangemang
Under läsperioden har frITid arrangerat fredagspass i motionshallen som vanligt.
frITid driver nu också sektionens löptävling, gå med i #lopning på slack.
Planerat och förberett för skidresa på söndag!

Övrigt
●
●
●

Deltagit i futsal CM.
Påbörjat planeringen av större arrangemang under LP4.
Planerat stora delar av aspningen.
○ Aspa frITid, kom igen det blir kul!

Verksamhetsrapport M
 RCIT17
LP3 2018
●

Julmys med aspar

Framöver
● Inval av nya MRCIT

Verksamhetsrapport för NollKIT 2018
LP3
● Teambuilding - Prison island, Halmstad, depptalk osv.
● Planerat Phaddertacksittningen
● Raggat sponsorer - kontaktuppgifter på 20+ företag via Charm
● Gått på trevliga NollKalas
● Målat ovvar
● Beställt t-shirts
● Haft många lyckade veckomöten
● Fått god kontakt med andra NollK:n
● Varit på diverse utbildningar

2018-02-14

Verksamhetsrapport för P.R.I.T. LP3 2018
Under LP3 har vi:
Arrangemang:
• 2017-12-15
Puffat P.R.I.T. 17:s julpub
• 2018-01-04
Övergivning
• 2018-01-18
Vinter-OS pub
• 2018-02-01
Hållit i Mellanfest med NollKIT
• 2018-02-13
Sålt semlor på fettisdagen
• 2018-02-14
Pyntat Hubben med röda hjärtan och Alla Hjärtans
Dag hälsningar
Rust:
• 2018-01-08
nytt
• 2018-02-01
nytt
• 2018-02-06
• 2018-02-07
• 2018-02-14

Slängt ett bord från grupprummet och inföskaffat ett
Slängt ett bord från Stor Hubben och införskaffat ett
Köpt nya gafflar
Installerat en ny kyl/ frys i Hubben (”Till 18”)
Installerat en ny mikro (”Mickraela”)

Övrigt:
• Utbildningar:
o SUS (Alexander ’Semlan Selmanovic, Jian ’Finn’ Shin
o Mat & Kalas (Alexander ’Semlan’ Selmanovic, Jian ’Finn’
Shin
• Haft interna veckoliga planeringsmöten
• Haft möte inom OvvKIT
• Återupplivat P.R.I.T.s Instagramkonto
• Haft Teambuilding
• Gått på PR- och Rustkalas
• Gått på Tackkalas

Logga + Märken + Ovvar

Hell’s Kitchen - Gasque

Pedagogiska Priset

ET-raj
Teambuilding

Gasque-Kickoff
Sexmästerikalas

Verksamhetsrapport
Studienämnden, snIT’17/18
Läsperiod 3
2018–02–18
Teknologsektionen Informationsteknik

Chalmers tekniska högskola

The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’17/18
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1 Operativt arbete
• Påmint examinatorer om kurs-PM och dess innehåll.
• Behandlat inkomna åsikter kring programmet.
• Kursnämnder: FFY621 (Fysik för ingenjörer), EDA433 (Grundläggande datorteknik), CIU196 (Mobile computing), EDA397 (Agile development processes), CIU176
(Prototyping in interaction design), DAT265 (Software evolution project), DAT355
(Kravhantering och användarupplevelse). 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
• Möte med PA på masternivå
• Deltagit i kursnämnder på masternivå. Det här kommer vi fortsätta med så vi får
bättre kontinuitet kring masteransvarigeposten.

4 Arrangemang
• Planerat och hållit i Pedagogiska Priset tillsammans med sexIT
• Ska planera pluggfrukost tillsammans med P.R.I.T., kursvals- och mastersmingel.

5 Internt
• Beställt och fått hem banner

The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’17/18

• Påmint om handledare för MEDIT
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Verksamhetsrapport StyrIT 17/18 LP3
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.
● Arrangerat ordförandemöte
● Börjat process för att beställa IT-hoodies
● Arrangerat ekonomikvällar
● Börjat delta på vissa av kommitéers möten för att skapa lättare kontakt mellan styrIT och
respektive kommitée
● Jobbat med de ekonomiska problemen.
● Jobbat vidare med GDPR genom möten med digIT samt kåren
● Möte med masteransvarig för MPSOF
● Godkänt äskning från frITid på 8109kr för skiddagen
● Godkänt äskning från FikIT på 250kr för alla hjärtans dag
● Börjat diskutera med programledningen angående mer plats för IT-studenter både i
hubben och på Lindholmen.
● Varit representerade på följande utskott som kårledningen arrangerar:
- KU, kårledningsutskottet
- NU, nöjeslivsutskottet
- SU, sociala utskottet
- Kassörsforum

Arrangemang
Under läsperioden har StyrIT arrangerat följande:
● 30/1 Utbildning för overaller

Övrigt
●
●

Teambuilding.
Arbetat med utredningen kring ekonomiskt stöd till sektionerna

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om personuppgiftsansvarig

Proposition om
personuppgiftsansvarig
StyrIT

Bakgrund
Från och med 25:e maj 2018 kommer den nya datahanterings lagen att träda i kraft, för
att förhålla sig till den krävs att man har en personuppgiftsansvarig. Om inget annat
är explicit uttryckt så är det den juridiska personen (alltså sektionen som organisation)
som är personuppgiftsansvarig. För att vara tydlig med vem som har ansvar för att vara
personuppgiftsansvarig vill StyrIT föra in det i reglementet.

Förslag
Yrkar på:
att Lägga till följande i reglementet under rubrik §8 Datahantering

§8.1 Personuppgiftsansvarig
§8.1.1 Uppdrag
Personuppgiftsansvarig har ansvar för att datainsamling och datahantering sker
i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig bestämmer hur, och med vilket syfte data får samlas in samt behandlas.

§8.1.2 Sammansättning
Består utav 1-5 personer. Om ingen annan väljes blir sektionens ordförande personuppgiftsansvarig.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om personuppgiftsansvarig

§8.1.3 Inval
Personuppgiftsansvariga skall varje år väljas på det andra ordinarie vårmötet.

§8.1.4 Rättigheter
Sektionsstyrelsen äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och
dess symboler.

§8.1.5 Åligganden
att Utefter bästa förmåga säkerställa att persondata hanteras efter rådande be-

stämmelser och riktlinje

att Ansvara för att datahanterare utbildas.
att Ha kunskap om hur data hanteras och lagras.
att På uppdrag av en person, lista eller ta bort alla personuppgifter om denne.

§8.1.6 Befogenhet
§8.1.6.1 det bifogas personuppgiftsansvarig
att utse Datahanterare. Datahanterare uppgift är att hantera och samla in data

å personuppgiftsansvarigens vägnar. Det krävs ett skriftligt avtal från personuppgiftsansvarig för att agera som datahanterare.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om personuppgiftsansvarig

Referenser

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om Personuppgiftsombud

Motion om Personuppgiftsombud
William Levén och Karl Wikström

Bakgrund
Från och med 25:e maj 2018 kommer den nya datahanteringslagen att träda i kraft,
lagen ålägger organisationer som hanterar stora mängder persondata eller känsliga personuppgifter att utse en Data Protection Officer (DPO) med uppdrag att granska organisationens datahantering och representera klienternas intressen. Lagen ställer också
vissa krav på DPO vad det gäller utbildning som är orimliga för gemene teknolog att
uppnå.
Trotts att nyttan med att ha en DPO är självklar är det fortfarande oklart ifall sektionen
behöver en DPO i lagens mening och eftersom kraven på en sådan roll är för stora
för att en sektionsmedlemm skall hunna axla den föreslår vi istället att ett eller flera
personuppgiftsombud utses med liknande uppdrag och ansvar som DPO. Detta för att
underlätta sektionens arbete med den nya datahanteringslagen och för att bygga upp en
struktur inom organisationen som förhindrar brister i hur vi hanterar persondata.
Med dataägare anses den person vars personuppgifter hanteras av organisationen.

Förslag
Vi yrkar på:
att Lägga till följande i reglementet under en nu rubrik vid namn ”Datahantering”

8.2 Definitioner
Med dataägare anses den person vars personuppgifter hanteras av organisationen.
Hantering av data inkluderar men är ej begränsat till: lagring, beräkning, använding, visning, distrubution och insamling av data.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om Personuppgiftsombud

8.3 Personuppgiftsombud
8.3.1 Uppdrag
Personuppgiftsombudet skall fungera som dataägarnas representant inom organisationen och i sin roll kontrollera att rådande bestämmelser samt riktlinjer kring
personuppgifter efterföljs.
Personuppgiftsombudet skall även agera som en kontaktperson för dataägarna
gentemot sektionen.

8.3.2 Sammansättning
1-4 personer kan utses till personuppgiftsombud för sektionen utav sektionsmötet.
Personuppgiftsombud utses för ett år i taget med förvänting om att personuppgioftsombudet skall anmäla intresse och utses två år i följd.
Det är nödvändigt att personuppgiftsombudet kan anses som oberoende och inte
har intressen som befinner sig i konflikt till personuppgiftsombudets åligganden.

8.3.3 Inval
Personuppgiftsansvariga skall varje år väljas på det första ordinarie höstmötet.

8.3.3 Rättigheter
Personuppgiftsombudet äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn
och dess symboler.
Personuppgiftsombudet har rätt till utbildning gällande rådande bestämmelser och
riktlinjer för hantering av persondata.

8.3.4 Åligganden
att Granska hur persondata hanteras av organisationen.
att Rapportera brister i hantering utav persondata till sektionsmötet och sek-

tionsstyrelsen.

att Känna till vilken hantering av persondata som genomförs av sektionen.
att Rådge organisationen om hantering av persondata.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om Personuppgiftsombud

att Utbilda organisationen om hur de kan följa rådande bestämmelser och rikt-

linjer för hantering av persondata.

att Inom organisationen representera dataägarnas intressen.
att Svara på frågor från personuppgiftsägare angående organisationens person-

uppgiftshantering.

att Svara på begäranden från personuppgiftsägare och kontrollera att dessa be-

gäranden behandlas enligt rådande riktlinjer samt bestämmelser innom organisationen.

att Ansvara för att ta fram och uppdatera policys samt strategier för datahante-

ring inom organisationen.

8.3.5 Befogenhet
8.3.6 det bifogas personuppgiftsombudet
att Vid felaktig hantering, med omedelbar verkan, stoppa hantering av person-

uppgifter.

att Första stycket under paragraf ”4 Mat under arrangemang”i den ekonomiska policyn

skrivs om till att inkludera personuppgiftsombudet.

Referenser

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om att lägga till jämlikhetsföreningen EqualIT i IT-sektionens
regelemente

Motion om att lägga till
jämlikhetsföreningen EqualIT i
IT-sektionens regelemente
Eli Knoph, Alice Gunnarsson, Hanna Carlsson, Erik Öhrn, Peter
Gärdenäs och Sara Johansson

Bakgrund
Chalmers studentsektioner har under de senaste månaderna visat ett ökat intresse inom
jämlikhet och jämställdhet. Såväl universitetets ledning som Chalmers Studentkår har
även de uttryckt en önskan om att bättre bekämpa sexism och annan form av ojämlikhet.
Ett flertal sektioner har därför startat, eller påbörjat arbete med att starta, arbetsgrupper för ökad jämlikhet, och efter att ha genomfört undersökningar på IT kan vi se att det
finns ett intresse för en liknande grupp här. Föreningen skulle ha som syfte att främja
jämlikhet på sektionen genom att vara ett stöd för medlemmarna, anordna workshops
och andra arrangemang för en inkluderande sektion, och vara en del av ett nätverk av
liknande grupper på andra sektioner.

Förslag
Vi yrkar på:
att Lägga in jämlikhetsföreningen, EqualIT, i sektionens reglemente som en intresse-

förening på IT-sektionen i paragraf 7.1
att Ålägga Eli Knoph, Alice Gunnarsson, Hanna Carlsson, Erik Öhrn, Peter Gärdenäs

och Sara Johansson uppdraget att etablera och driva EqualIT fram tills dess att
ett årsmöte kan hållas.

Budget för NollKIT LP3 2018
Budgetpost

Profilering

Representation Transport

Hyra (ex lokal) Mat & dryck

Alkohol

Material

Övrigt

Sponsring

Stöd från programledningen

Biljettintäkter

115000

PTS

-3000

Sunfleet

Totalt

Budgetpost
115000 Stöd från programledningen

-500

-3500 PTS

-3500

-3500 Sunfleet

Modul

-6000

Phadderraggning

3000

-3000 Modul

-2000

-2000 Phadderraggning
0

Filmer inför mottagning

-300

Planering inför mottagning
Profilering

-300

-600 PR

-5000

-5000

-7000

-7000 Profilering

Teambuilding
Aspning

-2000

Överlämning

-4400

-4400 Teambuilding

-1000

-3000 Aspning

-3000

-3000 Överlämning
0

Mottagningsavgift

25000

Götaplatsen

-2000

Finsittning

-8000

-500

-35000

Hajk

-3500

-4500

-2500 Götaplatsen
-4000

Andra arr mottagning
-3500

25000 Mottagningsavgift
-47000 Finsittning

-55000

20000

-1000

1500

-35000 Andra arr mottagning
-11000 Hajk

Nolluppdrag

-3000

-3000 Nolluppdrag

Oförutsedda utgifter

-6000

-6000 Oförutsedda utgifter

Högtalare (NollKIT & P.R.I.T.)

-500

-500 Högtalare (NollKIT & P.R.I.T.)

Övrigt
Totalt

0
-7000

-3000

-7000

-12500

-52800

0

-1300

-80900

118000

46500

0 Totalt

Verksamhetsplan för NollKIT 2018 LP3
Mål med mottagningen:
Vårat mål med mottagningen är att var och en av de nyantagna skall delta under
mottagningen, samt finna majoriteten av våra arrangemang tillfredsställande. Vi
vill arbeta för att de nyantagna inte skall behöva bortprioritera studierna för att
delta på mottagningsaktiviteter under mottagningen. De nyantagna som vill, skall
även lära känna minst en annan person som de kan spendera studiesocial samt
umgängesmässig tid med.
Mål med Phaddring:
Vi strävar efter att fortsätta på NollKIT’17s upplägg, med ungefär lika många
phaddrar som i år och med mer aktiva och närvarande phaddrar.
Planer:
● PTS
● Bästa mottagningen någonsin
○ Hajk
○ Finsittning
○ Bastu
○ Spårvagnsfest
○ Arrangemang med andra sektioner på Chalmers
● Teambuilding
● Sponsorer
● Planeringsveckor
● Utbildningar
● Skapa goda kontakter med de andra kommitéerna och föreningarna
● Phadderraggning
● Överlämning
● Aspning

Bugdet P.R.I.T. 2018
Intäkter
Pubrundor

102 000,00 kr

Andra arrangemang*

21 000,00 kr

StyrIT rust**

30 000,00 kr

StyrIT förbrukningsvaror**

27 000,00 kr

StyrIT aspning**
Summa

3 000,00 kr
183 000,00 kr

Utgifter
Pubrundor

74 000,00 kr

Rust

30 000,00 kr

Förbrukningsvaror

27 000,00 kr

Andra arrangemang*

25 000,00 kr

Aspning

3 000,00 kr

Fordon

6 000,00 kr

Teambuilding

4 410,00 kr

Profilering

7 000,00 kr

Överlämning

3 000,00 kr

Övrigt

3 000,00 kr

Summa

Resultat

182 410,00 kr
590,00 kr

* Exempelvis sittning, pub, semlor, mottagning
** Bidrag från StyrIT

2018-02-15

Verksamhetsplan för P.R.I.T. ’18
Arrangemang:
• 4 pubrundor (one down, 3 to go)
• Pluggfrukostar med snIT
• Puffa FestU Wonderland och FestU Valborg
• Postohmsittning
• Hjälpa NollKIT med Mottagningen
• Oktobersittning
• Ohmsittning
• Julpub
• Flertalet mindre arrangemang, evenetuellt som samarr med andra
kommitteér/ sektioner
Rust:
• Underhålla IT-märket
• Fixa – Hubben – dagar
• Rustvecka
Övrigt:
• Representera sektionen och P.R.I.T. på kår-, sektion- och interna
arrangemang
• Ha teambuilding
• Ha aspning
• Lösa städproblemet i Hubben 2.1

Intäkter
Sittningar/Eftersläpp
aspningspengar från styrIT

Totalt

124400
3000

127400

Utgifter
Sittningar/eftersläpp

68000

Arrangörmat

4400

Extern representation

1500

Profilering

8000

Fordon

5000

Förbrukningmaterial

4700

CM

8000

Arrangemang

15000

Team-Building

4800

Aspning

3000

Överlämning

3000

Oförutsägbara händelser

2000

Totalt

127400

sexIT 18 budget

45

LP3
●
●
●
●
●

Hell’s Kitchen-Gasque
Pedagogiska Priset
ET-raj
Gasque-Kickoff
Puffa Springbreak FestU

LP4
●
●
●

Puffa PTS
Puffa Valborgs FestU
CM

LP1
●
●
●

Puffa mottagningen
Phaddra
Mottagningsgasque

LP2
●
●
●

Aspning
Aspgasque (Mexico)
Halloweensittning

Övrigt
●
●

Patetgasque
En till gasque

Fredrik Bengtsson
Martin Nilsson
Agnes Mårdh
2018-02-22

Sektionsmöte: 2018-02-22
Utgåva: 1.0

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 för perioden. 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
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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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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
Samtliga sittande kassörer har lämnat in underlag för att uppvisa att de ligger i fas och kommer
kunna utföra sina åligganden. Revisorernas samlade bedömning är att samtliga sittande kassörer
kommer kunna utföra sina åligganden och att verksamheten kan fortsätta som vanligt, men att
detta inte är hållbart på lång sikt.

Vi föreslår därför att sektionsmötet tar ställning till hur man vill hantera en potentiell situation där
kassörerna ej längre har möjlighet att hinna med sina åligganden utan att det går ut över deras
studier och hälsa, och att det därför kan krävas att vissa andra åtaganden ej uppfylls som
exempelvis pubrundor, gasquer, eller finare arrangemang som främjar kultur under nästa
läsperiod.
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digIT’18
Ordförande - Theodor ’Portals’ Angergård
Theodor är en klippsk kille med stort stöd från gruppen. Han har bra insikt i digIT’s
verksamhet samt en vilja att lära sig. Med sin goda sociala förmåga tror vi att Theodor
kan leverera i såväl utvecklingsarbete samt externa möten.
Kassör - Eric ’LP’ Carlsson
Med intresse för kassörsarbete och en stor vilja att lära skulle Eric ha ordning på digIT’s
ekonomi samt föra utvecklingen frammåt. Med Eric i en grupp är det omöjligt att må
dåligt då hans positivitet får vem som helst i extas.

Ledamöter
Ledamot - Jacob ’NeonSky’ Eriksson
Med stor erfarenhet inom webutveckling och stort initiativtagande tror vi Jacob skulle
ta digIT’s tjänster till nya nivåer.
Jacob ’pi’ Pedersen
Jacob är en social och utåtriktad kille. Han har visat intresse för verksamheten och vi
tror att han kan bli en stöttepelare för hela kommittén.
Elias ’iller’ Sundqvist
Elias är en kvick krabat vid tangenterna och kan hacka ihop lösningar på de tuffaste
problemen i digIT’s system. Vi tror han blir en bra tillgång i digIT’s egengrävda gryt.
Erik ’Jerge’ Jergéus
Som medlem i både digIT och P.R.I.T. tror vi att Erik kan föra sektionens organ närmre
varnadra. Han är dessutom en god kamrat och en riktig kodguru.
Gustav ’Gurr’ Engsmyre
Gustav är trevlig och smart. Med ett extra år på nacken har han erfarenheter och
kunskaper som kan komma väl till användning av digIT18.
Vidar ’Vidde’ Magnusson
Vidar har visat stort intresse och engagemang under aspningen. Detta tillsammans med
en vilja att lära sig allt som kommer i hans väg gör att vi tror att han skulle passa bra
i digIT18.
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ArmIT’18/19
Ordförande - Elina “Elit” Olsson
Elina är en målinriktad tjej med båda fötterna på jorden. Med sitt stora driv och stöd
av gruppen tror vi att hon kan leda ArmIT mot nya höjder.
Kassör - Rasmus “Lingon” Lindgren
Rasmus är en ordningsam kille med intresse för kassörsarbetet. Vi tror att sektionens
ekonomi är säkrad med Rasmus som kassör.
Sekreterare - Erik “Yeti” Magnusson
Erik har visat ett stort intresse för verksamheten och har många idéer om hur den kan
utvecklas. Med sitt stora ansvarstagande och sin erfarenhet av tidigare sektionsarbete
tror vi att han skulle göra ett utmärkt jobb som sekreterare.

Ledamöter
Jack “JackFlurry” Ahlkvist
Vi anser att Jack hade varit en bra tillgång i ArmIT18/19 då han har ett intresseför
verksamheten och en vilja att utveckla ArmIT vidare.
Carl “Lalle” Lundborg
Carl är en glad och skön kille som gillar att möta nya människor. Vi tror att han passar
bra in i gruppen och att han kommer att bidra till utvecklingen av ArmIT’s verksamhet.
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MRCIT’18/19
Chairman - Anders ’Amigo’ Sivertsson
Anders has shown interest in the work of MRCIT and has prior experience from a
previous life at our sister university in the capital. With knowledge of the work area and
social skills to boot, Anders will make greeting the new students a cakewalk.
Treasurer - Wiebke Meyer
Wiebke has shown interst in MRCIT and is interersted in the work of the treasurer. We
think she could manage the finances of MRCIT flawlessly.

Members
Björn ’Viking’ Bergqvist
With experiences from previous committees at Chalmers we think that Björn would add
a great deal of knowledge about the inner workings of Chalmers that is very advantageous
for MRCIT.
Daniel ’Dan’ Roeven
With a great passion for both group dynamic as well as cuisine in all shapes and sizes
we believe that Daniel could play an important role in next year’s MRCIT.

Ändringsyrkanden NollKITs budget
Lägga till 1000kr på phadderraggning
Lägga till 2000kr på övriga kostnader
Utfallet blir då att NollkITs resultat blir -3000kr
Ändringsyrkanden P.R.I.Ts budget
Ta bort intäkter från styrIT
PRITS resultat blir -59 410(?)

