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2.1 Ersätta nästkommande Alumnimiddagsgrupp med en Jubileumsmiddagsgrupp . . . . . 36
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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP1
Teknologsektionen Informationsteknik

Datum: 2019-10-10
Tid: 18:18 - sent

Plats: HA1, Campus Johanneberg

§1 Mötets öppnande – 18:18

William Levén, ordförande i styrIT, öppnar mötet 18:18.

§2 Val av mötets ordförande – 18:19

Simon Sundström väljs in till mötets ordförande.

§3 Val av mötets sekreterare – 18:20

Vidar Magnusson, sekreterare i styrIT, väljs in till mötets sekreterare.

§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare – 18:20

Theodor Angerg̊ard och Tobias Karlsson väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.

§5 Närvarande 18:21

• it19: 6

• it18: 20

• it17: 17

• it16: 10

• it15: 4

• it14: 0

• it13: 1

• Master: 1

• Övriga: 1

• Totalt: 60

§6 Mötets behöriga utlysande – 18:24

Vidar Magnusson informerar mötet om att mötet utlystes den 21 september, vilket i enlighet med
stadga är minst 10 läsdagar innan mötet.

Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§7 Föreg̊aende mötesprotokoll – 18:25

Vidar Magnusson g̊ar igenom föreg̊aende mötesprotokoll.

• Vi hade inval till MRCIT, FanbärerIT, styrIT, snIT, frITid, Valberedningen samt Talman.

• Vi hade en avsägelse fr̊an personuppgiftsombuden.

• Vi röstade igenom följande motioner:

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare
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– Utöka FanbäererIT med en ledamot.

• Vi röstade igenom följande propositioner:

– Utöka profileringsbudgeten med 100kr

– Ge styrIT mandat att beställa kök

– Ge styrIT mandat att godkänna MRCITs verksamhetsplan

– Lägg till att snIT har kassör i reglementet

– Flytta inval av MRCIT till LP2

– Godkänna reglementet i helhet

– Godkänna stadga i helhet

Revision av ekonomi och datahantering gicks igenom.

Mötet beslutar att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

§8 Fastställande av mötets dagordning – 18:27

Förslag: flytta punkterna interpellationer, propositioner och motioner till efter Ansvarsfrihet och
verksamhetsberättelser och innan personval.

Mötet g̊ar till beslut om förslaget.

Förslaget godkänns

Mötet g̊ar till beslut om att finna dagordningen fastställd.

Mötet finner dagordningen fastställd

§9 Adjungeringar – 18:28

Föreligger ej.

§10 Meddelanden – 18:28

(a) Simon Hansson - K̊arledningen

• Berättar om vad k̊arledningen är.

• Valnämnden har inval och har f̊att en mycket större budget. Kontakta FUMs talman för
information, FUM är k̊arens sektionsmöte.

• K̊arledningen har ett prioriterat omr̊ade som är h̊allbarhet, kommer finnas forum och
enkäter där man kan utrycka sina åsikter i detta ämne.

• Högskolan och k̊aren har utvecklat trygg p̊a chalmers där man kan rapportera om n̊agot
känns fel, det g̊ar även att vara anonym men det gör det sv̊arare att följa upp.

• Jämställdhet p̊a schemat för 4 sektioner, p̊a A, E, BT och SJÖ sektionerna.

• Sitt i k̊arledningen, d̊a f̊ar man vara kvar p̊a Chalmers men f̊a lön. Vill man ha mer
information kan man ta en fika med en person i k̊arledningen.

• Mötet öppnar för fr̊agor till Simon.

(b) William Levén - styrIT

• Leo ’Kaffe’ Carlsson har avsagt sin plats fr̊an P.R.I.T.

• Uppdatering köket: har inte hänt s̊a mycket, st̊ar still i diskussionen med dem som äger
huset. Vi jobbar p̊a detta.

• Uppdatering rum 2421: g̊ar segt fram̊at, jobbar p̊a att hitta en ny plats för CETAC och
AMSI som nu är i rummet.

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare
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• styrIT tar en bild p̊a sektionsmötet.

• Mötet öppnar för fr̊agor till William.

§11 Verksamhetsrapporter – 18:36

(a) ArmIT

(b) digIT

(c) FanbärerIT

(d) frITid

(e) MRCIT

(f) NollKIT

(g) P.R.I.T.

(h) sexIT

(i) snIT

(j) styrIT

Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump

§12 Verksamhetsplaner och budgetar – 18:45

(a) FanbärerIT

• Maria Fornmark föredrar verksamhetsplanen.

• Camilla Söderlund föredrar budgeten.

• Mötet g̊ar till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.

• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för FanbärerIT 19/20.

(b) frITid

• Tina Samimian föredrar verksamhetsplanen.

• Einar Ingermarsson föredrar budgeten.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Ambitiöst att h̊alla 12 arr.

– Är nollanlunch i budgeten årets nollanlunch eller nästa års nollanlunch?

– Einar svarar: Det är årets nollanlunch.

– Följdfr̊aga, varför st̊ar nollanlunch som en avrundad siffra när den redan har varit?

– Einar svarar: Det bara skilde en tjuga.

– Har ni bestämt CM?

– Einar svarar: Det kommer vara pingis.

– ’Arrangera CM’ och ’CM’ har tv̊a olika kontonummer, Varför?

– Einar svarar: Med CM menas kostnader CM därav olika.

• Mötet g̊ar till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.

• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för frITid 19/20.

(c) MRCIT

• William Levén föredrar verksamhetsplanen.

• William Levén föredrar budgeten.
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Mötesordförande
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• Diskussion

– Kan vi neka denna?

– William svarar: De har redan gjort saker och de har redan spenderat pengarna men
om vi tycker detta är orimligt borde vi inte godkänna dem och sedan inte ansvarsbefria
dem.

– Varför saker är som det är är d̊a det var inga sökande förra året s̊a det blev valet upp-
skjutet till LP4. De hade d̊a inte hade tid att f̊a denna godkänd innan mottagningen.

• Mötet g̊ar till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.

• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för MRCIT 19/20.

(d) Godiskastning

Simon Sundström nominerar Johan Wennerbeck till godiskastare

Mötet väljer in Johan Wennerbeck till godiskastare

Diskussion

• Vill att Spöket (Anders Bäckelie) ska kuppera kortleken!

Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar spader 9 ur kortleken.

Godis kastas p̊a personer med spader 9

Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar klöver 9 ur kortleken.

Godis kastas p̊a personer med klöver 9

(e) snIT

• Linnea Johanson föredrar verksamhetsplanen.

• snIT jämkar sig med ändringar som gjorts i budgeten sedan möteshandlingarna anslogs.

• Pontus Lindbom föredrar budgeten.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Hur kommer det sig att det är samma fokusomr̊aden som förra året, borde inte detta
vara löst?

– Pontus svarar: Alla fokusomr̊aden löser sig inte alltid p̊a ett år och kan därmed behöva
fortsätta arbetas p̊a.

– Karl Wikström, ordförande snIT 18/19, svarar: Vissa omr̊aden kan man jobba med i
flera år.

• Mötet g̊ar till diskussion

• Mötet g̊ar till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.

• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för snIT 19/20.

(f) styrIT

• William Levén föredrar verksamhetsplanen.

• styrIT jämkar sig med ändringar som gjorts i budgeten sedan möteshandlingarna anslogs.

• Erik Johnsson föredrar budgeten samt en balansrapport för sektionen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Kommer sektionen att betala köket själva?

– Erik svarar: I värsta fall ja men att vi kommer försöka f̊a andra att betala ocks̊a.

– F̊ar vi kompensation om vi flyttar sektionslokal?

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Tobias Karlsson
Andre justrerare
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– Är budgeten till för att i värsta fall betala allting?

– William svarar: Ja.

– Antar att vi inte äger köket utan att vi hyr köket precis som vi gör med lokalen?

– William svarar: Vi kommer nog äga köket.

– snIT gjorde en ändring i sin budget, finns den i er ocks̊a?

– Erik svarar: Ja.

– Om vi äger köket i framtiden kan vi hyra ut det?

– Erik svarar: Det kan vara ett argument för att f̊a en del av köket betald.

– Om verksamhetsplanen gällande nöjeslivet, har ni n̊agon plan p̊a hur ni vill undersöka
nöjeslivet?

– William svarar: Nej inte riktigt men vill rikta fokuset p̊a hur det är idag och hur det
har varit, skillnaden mellan dessa och vart vi vill komma.

– Det var lite prat mellan P.R.I.T. och styrIT om sofforna och att det behöver köpas in
nya s̊adana, finns det utrymme för det i budgeten? Har vi lagt in det i budgeten?

– Erik svarar: Man kanske kan äska för det.

– Jag tror det kommer att kosta mer än 35.000.

– William svarar: Br̊adskan med att köpa in nya soffor har sjunkit eftersom vi inte
behöver ha flamsäkra soffor och därför har vi inte lagt in detta i budgeten.

– Vem har godkänt att sofforna inte behöver vara flamsäkra?

– William svarar: Erik Eliasson har godkänt detta.

– Det st̊ar fortfarande i dispositionsavtalet att det ska vara det.

– William svarar: Det st̊ar detta men att det inte stämmer d̊a det snarare försämrar
brandsäkerheten.

• Mötet öppnar för diskussion

– Verksamhetsplan och budget ser trevlig ut, ni verkar ta sektionen i rätt riktning.

– Mötet svarar: ”Awh”.

• Mötet g̊ar till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.

• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för styrIT 19/20.

§13 Datahanteringsrapport – 19:17

• Karl Wikström föredrar datahanteringsrapporten.

• Mötet öppnar för fr̊agor

• Mötet beslutar att lägga datahanteringsrapporten till handlingarna.

§14 Revisionsberättelse – 19:19

• Revisorerna jämkar sig med ändringar som gjorts sedan revisionsberättelsen anslogs.

• Agnes Mårdh och Henry Yang föredrar revisionsberättelsen.

• De man rekommenderar att bli ansvarsbefriade är:

– frITid 18/19

– snIT 18/19

– armIT 18/19

– P.R.I.T. 2018

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
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– MRCIT 17/18

• Öppnar för fr̊agor

• Mötet g̊ar till beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

• Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

19:20 Mötet ajourneras till 19:50. Mötet öppnas åter 19:50.

William Levén: Tack fikIT, jättegott fika!

§15 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser – 19:51

(a) ArmIT 18/19

• Elina Olsson föredrar verksamhetsberättelsen.

• Elina Olsson föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Har ni n̊agon gissning p̊a hur resultatet blir när ni f̊att in alla pengarna?

– Elina svarar: ca +116.000 s̊a positivt istället.

• Mötet öppnar för diskussion.

– D̊a detta ska föras till handlingarna, intäkt räknar att man kommer f̊a in pengar s̊a
Ericsson är en intäkt.

– William Levén svarar: Kontraktet var inte signerat under deras år och att avtalet är
signerat nu om n̊agon undrar.

– Blir det en dubbel inkomst i år d̊a istället?

– William Levén svarar: ja.

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Elina Olsson och Rasmus Lindgren för ArmIT 18/19 samt
att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Beslutet
var enhälligt.

(b) frITid 18/19

• Carolina Larsson föredrar verksamhetsberättelsen.

• Tobias Karlsson föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Hur m̊anga specialarr hade ni?

– Carolina svarar: Vi hade 14 stycken.

– Var det medvetet att ni lade överlämningsresultatet p̊a 1337?

– Tobias Karlsson svarar: fr̊aga v̊ara pateter.

– Erik Magnusson, kassör i frITid 17/18, svarar: Jad̊a....

– Hur gick det med den där hemsidan?

– Jacob Pedersen svarar: digIT’18 la den p̊a is, digIT’18 satte sig i valberedningen.

• Mötet g̊ar till beslut om att ansvarsbefria Carolina Larsson och Tobias Karlsson och att
lägga den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Carolina Larsson och Tobias Karlsson för frITid 18/19
samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
Beslutet var enhälligt.
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(c) P.R.I.T. 2018

• Alexander Selmanovic föredrar verksamhetsberättelsen.

• Jian Shin föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Varför är nyckeldep gr̊a?

– Jian svarar: Det är ett separat konto än P.R.I.T.s konto och den är inte s̊a viktig.

– Hade ni gjort en hemsida?

– Alexander svarar: Det finns en hemsida. Den är väldigt fin.

– Erik Jergéus svarar: Hemsidan är gjord men är bara inte upplagd p̊a digITs tjänster.

– Vad innebär det att inkomster kvar är 14417.15?

– Jian svarar: Det innebär att vi fick in mer än vi tänkte.

• Mötet öppnar för diskussion

– Sakfr̊aga, är detta en juridisk handling som m̊aste vara korrekt?

– William Levén svarar: Osäkert, ibland p̊ast̊as att detta är en del av sektionens resultat
och d̊a är det rättsligt däremot tros det att det bara är styrelsens budget som räknas
men det är bra om de stämmer.

– ”Det var inget, jag behöver glasägon”. - Johannes Gustavsson

• Mötet g̊ar till beslut om att ansvarsbefria Alexander Selmanovic och Jian Shin och att
lägga den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Alexander Selmanovic och Jian Shin för P.R.I.T. 2018
samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
Beslutet var enhälligt.

(d) snIT 18/19

• Karl Wikström föredrar verksamhetsberättelsen.

• Robert Palm föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

• Mötet öppnar för diskussion.

• Mötet g̊ar till beslut om att ansvarsbefria Karl Wikström och Robert Palm och att lägga
den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen till handlingarna.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Karl Wikström och Robert Palm för snIT 18/19 samt att
föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Beslutet var
enhälligt.

(e) MRCIT 18/19

• Anders Sivertsson föredrar verksamhetsberättelsen.

• Anders Sivertsson föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Var styrIT ok med att de överlät pengarna?

– Willaim Levén, ordförande i styrIT, svarar: De har precis som snIT och NollKIT
öronmärkta pengar som inte är sektionens och som därmed kan g̊a över till nästa år.

• Mötet öppnar för diskussion.

• Mötet g̊ar till beslut om att ansvarsbefria Anders Sivertsson och Wiebke Meyer samt att
lägga den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen till handlingarna.
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• Mötet beslutar att ansvarsbefria Anders Sivertsson och Wiebke Meyer för MRCIT 18/19
samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
Beslutet var enhälligt.

§16 Interpellationer – 20:18

Föreligger ej.

§17 Propositioner – 20:19

(a) Ersätta nästkommande Alumnimiddagsgrupp med en Jubileumsmiddagsgrupp

• William Levén föredrar propositionen.

• Mötet öppnar upp för fr̊agor.

– Jag antar att studerande IT studenter inte f̊ar g̊a p̊a alumnimiddagen?

– Sune Sundström svarar: Studenter var helt välkommna att g̊a och alumner träffar
gärna studenterna. De ersätter n̊agra arrangemang som ska ta hit gamla att umg̊as
med studenter eftersom de tidigare var av dräggigare karaktär vilket inte uppskattades
av alumnerna.

– Är det n̊agon specifik skillnad p̊a en alumnimiddag än en jubileumsmiddag, vad innebär
en större middag?

– William Levén svarar: Egentligen att vi väljer in nu tv̊a år innan s̊a att det finns mer
tid att arbete och samla in pengar. Sammanfattningsvis blir det att flytta middagen
ett år och att döpa om den.

– Karl Wikström tillägger: Vi ska ocks̊a fira ett jubileum.

– Finns det en anledning till att det redan nu finns människor som är intresserade?

– Det kommer ju komma mer jubileum i framtiden, typ 30 och 40, istället för att göra
en temporär lösning nu s̊a kan man göra en mer permanent lösning. Exempelvis alum-
nimiddag, 5 års jubileum alumnimiddag och sedan multipel av 10.

– Detta är inte diskussion s̊a vi tar det d̊a.

– William Levén svarar: Tar det gärna under diskussionen.

– Är det större s̊a pass att det förväntas komma mer människor eller ha ett lite högre
pris och en finare middag?

– William Levén svarar: Det är helt upp till denna gruppen, även en anledning till att
de väljs in s̊ahär tidigt.

– Kommer det finnas n̊agot max tak eller liknande p̊a hur m̊anga som kan sitta?

– William Levén svarar: Vi byter egentligen bara namn p̊a alumnimiddagsgruppen.

– Jacob Pedersen svarar: Svaret är ja, 2-5.

– William Levén svarar: Det är inte n̊agon special för jubileumsmiddagen.

• Mötet öppnar för diskussion

– Även om det nu finns ett tak p̊a 5 personer känns det bra om det inte finns ett tak.
Särskilt om vi väljer in fler människor i framtiden.

– Det kan vi lösa när det är ett problem.

– Det är även s̊a att man kan vara 5 personer i arbetsgruppen men det finns inget som
säger att det kan finnas fler som hjälper till att arrangera det, alla kan vara med p̊a
ett möte men tanken är väl att de 5 är ansvariga.

Simon Sundström
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– William Levén: Vill fylla p̊a om fr̊agan innan om en smidigare l̊angvarig lösning. Vi
testar om det fungerar p̊a det här viset och om det g̊ar bra och om det gör det s̊a kan
vi föra in det i reglementet.

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att rösta in propositionen i sin helhet. Beslutet var enhälligt.

(b) Godisutkastning.

• Mötet g̊ar till godispaus.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar spader 3.

• Potatis kastas p̊a de som har spader 3.

• Johan Wennerbeck kastar en potatis p̊a Latte

• Johannes Mattson, SAMO i styrIT, rekommenderar inte att potatisen äts p̊a grund av
hälsorisk.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar hjärter 3

• Godis kastas p̊a de som har hjärter 3.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar härter kung.

• Godis kastas p̊a de som har hjärter kung.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar hjärter ess.

• Godis kastas p̊a de som har hjärter ess.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar spader 6.

• Godis kastas p̊a de som har spader 6.

(c) Starta Kommittéen EqualIT

• Johannes Mattsson föredrar propositionen.

• Mötet öppnar upp för fr̊agor.

– Det är mycket inval i LP2.

– Johannes Mattson svarar: Det kommer att vara ett eng̊angsval i LP2, det är helt enkelt
för att kommittén inte ska vara i dvala i ett helt år.

– Känns det inte rimligt att ha ett extra sektionsmöte för det.

– William Levén: styrIT ska diskutera fr̊agan internt.

– Det känns onödigt att göra det mötet ännu längre eftersom det är sv̊art att f̊a folk att
g̊a p̊a mötet änd̊a.

– William Levén svarar: Det finns problematik med att lägga invalet i LP3 d̊a de vill
lägga ändringar i t.ex. reglementet tills LP4.

– Det st̊ar i propositionen att det st̊ar i reglementet att syftet är att främja jämlikhet,
hur kommer kommittéens arbete se ut. Kommer de fokusera p̊a egna arrangemang
eller att förbättra sektionens jämlikhet?

– Johannes Mattson svarar: För att ta ett kort svar p̊a det, s̊a ser vi att det g̊ar mycket
hand i hand. Dels för att se vad m̊anga tycker är ett problem och sedan kunna ta det
i beaktning och kunna hjälpa sektionen med detta.

– William Levén tillägger: Den interimta styrelsen åläggs att se över åligganden etc.

– Ska helt nya medlemmar väljas in i interimstyrelsen?

– Johannes Mattson svarar: Det fanns ingen fr̊an föreningsstyrelsen som ville sitta kvar.

– P̊a papper s̊a har de egentligen inte med varandra att göra.

Simon Sundström
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– Har man tänkt p̊a andra grejer än bara när invalet ska vara t.ex. ska valberedningen
vara inblandad, kommer det vara en aspning etc?

– William Levén svarar: V̊ar tanke är att valberedningen f̊ar vara s̊a inblandade de vill
i LP2, men har inte pratat om det i LP4. Vi borde diskutera detta med dem.

• Meddelande fr̊an förening EqualIT

– Vi st̊ar bakom förslaget som lagts fram och ser fram emot att följa fortsatt jämlikhetsarbete
p̊a sektionen.

• Mötet öppnar upp för diskussion.

– Ändringsyrkande: Nästa sektionsmöte istället för LP2.

– styrIT jämkar sig med ändringsyrkandet.

– Ändringsyrkande: Att p̊a ett sektionsmöte i LP2 2019 välja in interimstyrelsen.

– Anledningen till LP2 är att styrelsen ska kunna välja om invalet ska vara p̊a sek-
tionsmöte ett eller tv̊a etc.

– Finns det en anledning till att kunna ha 0 ledamöter?

– William Levén svarar: Som vi ser det kan inte en kommitté finnas om det inte finns
n̊agra som sitter i den. Därmed tänker vi att det är bra att börja p̊a mindre skala och
senare kanske skala upp den.

– Borde inte EqualIT ha en ordförande och kassör?

– Johannes Mattson svarar: Det är definierat högre upp i reglementet, det blir allts̊a
som alla andra kommittéer är definierade.

– Kommer styrelsen diskutera att ha ett extra möte?

– William Levén svarar: Ni kan ålägga oss att göra det om ni vill.

– LP2 mötet är generellt sätt ganska l̊angt. Men det som är l̊angt är diskussion och
mög. Men personligen förväntar mig ganska lite diskussion om equalIT, s̊a tror det
blir dumt att ha ett extrainsatt möte bara för det.

– Kan man inte göra s̊a att man lägger in motioner och propositioner p̊a extrainsatt
sektionsmöte LP2?

– Johannes Mattsson: Kan med hyfsat stor sannolikhet säga att om vi har ett extrainsatt
s̊a är det för motioner och övrigt och inte bara EqualIT. Ni kan lite p̊a att vi kommer
diskutera det här.

– Ändringsyrkande tv̊a dras tillbaka.

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att rösta in propositionen med ändringsyrkandet. Beslutet var enhälligt.

§18 Motioner – 20:48

(a) Extra ledamot i NollKIT

• Jonathan Carbol fr̊an NollKIT 2019 föredrar motionen.

• Mötet öppnar upp för fr̊agor.

– Vad ska den nya medlemen ha för post?

– Jonathan svarar: Vi vill inte tvinga nästa år att ha en post, men kan ex vara vice
ordförande, som kan ta över saker fr̊an ordförande. Alternativt lägga sponsarbete där.
Matchef hade ocks̊a vara ett alternativ istället för att eventchefen har detta.

– Känner ni att ni var överbelastade även i planneringsfasen av arbetet?
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– Jonathan svarar: Ja, exempelvis sponsarbetet, som vi hade kunnat lägga mer tid p̊a
det under planeringsarbetet.

– Amanda Dehlén tillägger: Det hade varit nice med en vice ordförande som inte redan
har en massa uppgifter.

• William Levén föredrar styrITs svar.

• Mötet g̊ar till diskussion.

– Om det är styrITs uttalande hade det varit nice att höra fr̊an tidigare NollKIT.

– Gabriel Wallin, ordförande i NollKIT 2017 svarar: tycker att först och främst att det
är sant att en extra medlem kan vara dumt med tanke p̊a konflikter och slitningar.
Men å andra sidan kan man dela upp arbetet mer eftersom man kan ha lediga dagar
m.mm. Att inte ha det skapade en större känsla av högre arbetsbörda. Tycker att
detta vore nice eftersom att man kan dela p̊a arbetet under mottagningen som inte
direkt faller under n̊agon post p̊a mottagningen. Ni säger inte heller att man m̊aste
vara 8 personer utan att man kan vara upp till 6 ledamöter.

– Generellt sätt är det inget negativt att gränsen är högre d̊a ifall det är ett gäng p̊a
8 pers som man tror fungera bra tillsammans kommer saker fungera bättre än om de
var 7. I de flesta fall är det antingen omöjligt att förutsp̊a eller väldigt sv̊art om en
grupp fungerar bättre p̊a 8 än 7 och oftast bättre p̊a 7. Bättre att ha möjligheten att
ha 8 s̊a länge man inte har inställningen att man ska fylla alla 8 platser. Detta kanske
inte är ett problem just nu men kan bli det i framtiden. Slutsats: Bra om man inser
att det är en maxgräns istället för en rekommendation.

– Jag tänker lite p̊a hur det ser ut p̊a k̊aren, där är det ofta sm̊a kommittéer. Och om man
har en period med intensivt arbete kan det vara bättre att f̊a in en puffverksamhet.
Det kan vara sv̊art att f̊a igenom saker i en grupp under planeringsfasen eftersom fler
ska komma överens om beslut med mera. Det är exempelvis s̊a det fungerar p̊a andra
högskolor, sm̊a NollK och desto fler puffar.

– styrIT vill förtydliga att de varken säger ja eller nej utan lämnar beslutet till sek-
tionsmötet.

– H̊aller med om det som sades ang̊aende sm̊a NollK och fler puffar, ja det blir lite
puffigt änd̊a med phaddrar med mera. Man kan ha folk som är mer ansvariga av dem
ocks̊a.

– Det st̊ar inte i reglementet att andra kommittéer m̊aste hjälpa NollKIT s̊a det är mer
upp till dem om de gör det.

– Det var inte det jag menade utan snarare att man letar efter nytto organ och inte
ålägger de som har mycket under mottagningen mer. Utan kanske snarar ge phadder-
cheferna mer ansvar och d̊a f̊a en mer dedikerad hjälppool.

– Han tror att det alltid finns väldigt dedikerade phaddrar men att IT inte riktigt har
den kulturen vilket nog behövs för detta.

– I det gamla diskussionssp̊aret. Lika sv̊art som det är att hantera konflikter i en stor
grupp kan uppst̊a i en mindre grupp. H̊aller med pi (Jacob Pedersen) om att detta
endast är att sätta ett tak p̊a hur stor kommiteen f̊ar va.

– Att ha en större puffpol är jättehärligt men det känns som att kräver ett mycket större
arbete vilket vi inte tror vi kommer kunna införa och att det även blir sv̊art för v̊ara
efterträdare att göra en s̊adan omstrukturering.

– Vill p̊aminna om att det är mycket diskussion kring att en åttonde medlem kan leda
till d̊alig gruppdynamik. Detta är inte nödvändigtvis fallet, som exempelvis att VO
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ska boka in teambuilding och ha den strukturerad för att lära känna varandra. Om
inte ordförande gör detta, gör ingen annan detta. Tror inte att det finns en magisk
gräns vid 7 till 8 som gör att det blir d̊aligt.

– Som tidigare redaktör i mottagningskommittéen och har träffat alla nollKn och m̊anga
av dem är 8 och det brukar fungerar bra. Vi tar detta som ett lite för stort problem.

– Det handlar inte s̊a himla mycket om att en mer medlem leder till mer konflikter. Utan
snarare vad vinner vi p̊a att ha en till person under planeringsfasen och mottagningen.
Under de pissiga arren vill ingen annan hjälpa till, och detta fungerar inte. Man löser
m̊anga oförutsäga problem med en extra person och vinner mer p̊a att ha en åttonde
att kunna lägga arbete p̊a.

– Vad jag vet finns det andra nollKn som har 8 medlemmar och det brukar fungera bra.
Tycker det är konstigt att fokusera p̊a det negativa det är ju därför valberedningen
finns s̊a att man väljer in rätt personer.

– H̊aller med, vi vill ha möjlighet att välja in en till person, men att det är upp till
valberedningen att välja in en bra grupp. Oavsett om dessa är 7 eller 8, vi ser inte att
det skulle bli sämre av en åttonde person.

– Streck i debatten begärd.

– Diskussion om streck i debatten.

– Mötet g̊ar till beslut om streck i debatten.

– Mötet beslutar att dra streck i debatten.

– Märkt i grupparbeten och annat att det inte spelar s̊a roll att man lägger till en till
eller inte d̊a det oftast brukar leda till att man istället tar p̊a sig mer att göra.

– Max just nu är 7 eller? Har det aldrig funnits mer än 7?

– Jonathan Carbol replik: 2002 var det 9 personer som satt i NollKIT. Andra år förutom
2017 satt 7 personer, 2017 satt 6 personer.

– Gabriel Wallin, ordförande NollKIT 2017 tilläger: Det sög.

– Ang̊aende arbetsbelastning under mottagningen, s̊a tror jag inte att det löser proble-
matiken med arbetsbördan. Istället hade man kunnat ändra antalet arrangemang som
NollKIT är delaktiga i.

– Jonathan Carbol replik: Återigen m̊aste man d̊a förändra kulturen p̊a sektionen vilket
vi inte tror kommer att hända. Om detta händer i framtiden kan man g̊a tillbaka till
7 personer.

– Jag är inte emot motionen. Och strukturella ändring kan g̊a fort mha förbud. Exem-
pelvis max 4 arrangemag i veckan.

– När P.R.I.T. har pratat med andra sektioner är det mer som att NollKn säger att saker
ska hända s̊a görs detta. P.R.I.T. känner att de redan är trötta och känns orimligt att
dra in fler grupper i mottagningen.

– Herman Bergström: P̊a ämnet att det inte minskar stress s̊a h̊aller jag inte med. Vi
har haft m̊anga lediga dagarna och planerade detta. V̊ara företrädare hade det och vi
är glada att vi hade dem. Dels för att hinna med skolan, vila och minska stressen. Det
innebar dock att NollKIT emmellan̊at var underbemanade. Exempelvis arr p̊a 4 och
inspring p̊a 3. Det blir p̊a bekostnad av de som är där och tror därför att en person
till kan minska stress.

– NollKIT 2002 var 9 pers men d̊a fanns inte P.R.I.T. och andra som avlastar NollKIT.
Kan vara värt att nämna att det var det som gjorde att 9 pers behövdes. Känns
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osannolikt att det n̊agonsin kommer sänkas antalet ledamöter, därav ett permanent
beslut.

– Jag tänkte bara säga att oavsett hur stor eller liten en grupp det är s̊a kan den g̊a åt
helvete änd̊a och om det händer s̊a händer det och d̊a tar man hand om det d̊a. Det
är omöjligt att förutse.

• Mötet g̊ar till beslut om motionen i sin helhet.

• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

21:14: Mötet ajourneras till 21:25 mötet öppnas åter 21:25

Godisutkastning – 21:14

• William Levén, Ordförande i styrIT, blandar kortleken.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar spader 10 ur kortleken.

• Ingen har spader 10.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar klöver knekt ur kortleken.

• Godis kastas p̊a de som har klöver knekt

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar spader 4 ur kortleken.

• Ingen har spader 4.

• Karl Wikström, Vice Ordförande i styrIT, drar spader ess.

• Godis kastas p̊a de som har spader ess.

§19 Personval – 21:29

(a) Jubileumsmiddagsgrupp

• Personer (2− 5)

– Karl Wikström, Vidar Magnusson och William Levén nominerar sig, presenterar sig
och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet en och en, medan resterande sökande st̊ar
utanför lokalen.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet beslutar att rösta in ledamöterna i klump. Mötet väljer in William Levén, Vidar
Magnusson och Karl Wikström till Jubileumsmiddagsgruppen 19/20.

(b) Personuppgiftsombud

• Personer (1− 4)

– Vidar Magnusson, Theodor Angerg̊ard, Joakim Hulthe och Gustav Engsmyre nomi-
nerar sig, presenterar sig och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet en och en, medan
resterande sökande st̊ar utanför lokalen.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet beslutar att rösta in ledamöterna i klump. Mötet väljer in Vidar Magnusson,
Theodor Angerg̊ard, Joakim Hulthe och Gustav Engsmyre till personuppgiftsombuden
år 19/20. Beslutet var enhälligt.

(c) Kandidatmiddagsgrupp
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• Personer (2− 5)

– William Levén förklarar vad kandidatmiddagsgruppen gör och uppmanar alla tv̊aor
till att söka den.

– Karl Wikström förtydligar att man kan även kan söka i ettan för att ha möjligheten
att g̊a p̊a middagen alla år man g̊ar p̊a chalmers.

– Simon Sundström: D̊a ingen nominerade sig sig upp kan styrelsen fyllnadsvälja grup-
pen.

(d) Revisorer

• Lekmannarevisorer (2− 4)

– Henry Yang och Gustav Lahti nominerar sig, presenterar sig och svarar p̊a fr̊agor fr̊an
sektionsmötet en och en, medan resterande sökande st̊ar utanför lokalen.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet beslutar att rösta in Henry Yang och Gustav Lahti till revisorer år 19/20 i
klump. Beslutet var enhälligt.

(e) Fyllnadsval av valberedningen

• – Tina Samimian och Elin Nilsson nominerar sig, presenterar sig och svarar p̊a fr̊agor
fr̊an sektionsmötet en och en, medan resterande sökande st̊ar utanför lokalen.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Tina Samimian och Elin Nilsson till valberedningen 19/20 i klump.
Beslutet var enhälligt.

§20 Övriga fr̊agor – 22:03

(a) Kandidatmiddagsgruppen genom Eric Carlsson undrar om kandidatmiddagen ska annordnas
tillsammans med andra program detta läs̊ar.

• Kandidatmiddagen fick en fr̊aga av DAG som har varit ansvariga för att arrangera kandi-
datmiddag p̊a data. De undrade om vi ville h̊alla en kandidatmiddag med andra personer
som vi kan tänkas läsa master med i framtiden. Vi har hittills haft kandidatmiddag med
dem som man läst kandidat med.

• Mötet öppnar för diskussion

– Satt i kandidatmiddagen för 2 år sedan och fick samma fr̊aga d̊a av Data d̊a m̊anga
börjar p̊a samma masterprogram och gjorde d̊a en undersökning. Detta gav ett starkt
nej d̊a m̊anga kände att man har denna med dem som man har arbetat med i 3 år
istället för ett halv̊ar som man gjort kandidaten.

– Samma förra året.

– Vad tycker de som är i trean.

– Personer fr̊an IT3: H̊aller med om att man vill ha kandidatmiddagen med de man läst
kandidat med.

– Det är en concern att det är m̊anga personer om man samarrar med data och d̊a
mindre folk fr̊an IT kan g̊a.

– Det är upp till kandidatmiddagsgruppen att lösa, enkelt att lösa detta.

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Tobias Karlsson
Andre justrerare
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(b) Johan Wennerbeck: Verksamhetsplan och budget, just nu tar sektionsmötet upp dessa för
transparens, detta verkar sektionen p̊a detta sektionsmötet vara ganska ointresserad av. Hade
sektionen varit okej med att inte g̊a igenom dessa utan att styrelsen godkänner dem istället?

• Tror detta mötet var ett undantag, normalt sett brukar dessa diskuteras mer.

• Hade varit rimligt att ta dem som vi gör med rapporterna. Har man inte läst dem f̊ar man
skylla sig själv.

• Tycker det är en d̊alig idé att styrIT tar hand om detta själva d̊a folk kanske skriver dessa
sämre i s̊a fall.

• H̊aller med.

• Tänker ni att det är en dum idé att styrelsen tar det, vad tror ni om det jag föreslog?

• Nej det vet jag inte men jag tror det blivit det om man gett dem till styrIT enbart men
inte om man gör som rapporterna. Men det känns som att de borde ta större plats än
rapporterna eftersom det är vad de kommer göra inte vad de har gjort.

• Jag upplever att rapporterna f̊att ökad kvalitét efter att man inte längre tar upp dem p̊a
mötet konstigt nog. Tror ocks̊a att det är viktigt i den demokratiska processen och för
personers utveckling.

• Kan vi föra till protokollet att folk borde bry sig om verksamhetsplaner och budgetar.

• Folk borde bry sig om verksamhetsplaner och budgetar.

– Jacob Messinger motsätter sig beslutet att föra detta till protokollet.

• Bra att m̊anga fler kollar igenom dessa förutom de som skriver dem och styrelsen för att
se till att dessa ser bra ut.

• Tror man tappar mycket om detta görs bakom stängda dörrar.

• Hur mycket tid lägger vi p̊a Verksamhetsplan och budgeten? Hade det varit mer värt att
lägga tiden p̊a att kunna komma hem i tid och sova? Det pratas mycket om att det är bra
med fler ögon och att fler ser dokumenten. Hade det kommit fler om folk om det slutar
20 istället för 22? Hur l̊ang tid tar VP och budget? Eller spelar det ingen roll i det stora
hela?

• Vill styrIT göra detta?

• William Levén replik: Vi har inte pratat ihop oss om detta men nu vet vi vad sektionsmötet
tycker.

(c) Aaron Sandgren: Det har snackats mycket om att det i framtiden inte kommer finnas biljetter
till utomst̊aende p̊a pubrundan.

• De som ger ut tillst̊aden har beslutat att det inte borde vara en grej, men k̊arledningen
h̊aller p̊a att jobba p̊a det s̊a att det g̊ar. Nästa lördag, det vill säga p̊a oktobersittningen,
s̊a f̊ar man ta med +1.

(d) Utlottning av biobiljetter.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutas 22:21

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Tobias Karlsson
Andre justrerare
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1 Verksamhetsrapporter

P̊a följande sidor bifogas verksamhetsrapporterna för samtliga sektionens kommitéer och nämnder.
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Verksamhetsrapport ArmIT LP1
Allmänt

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

• Genomgått säljutbildning hos Academic Work

• Deltagit i den andra delen av säkerhetsutbildningen för kommitéer

• Börjat göra urval för DatE-IT, förbereda PR och logistik tillsammans med D och
E

Arrangemang

Sen senaste ordinarie sektionsmöte har ArmIT arrangerat bland annat:

• Ett flertal ordinarie lunchföreläsningar

• Event på J.A-spel, lunchföreläsning och nollanlunch under mottagningen

• Kvällsföreläsning med FOI

• Osloturen med BEKK

• Monterevent med Academic Work
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2019-10-10– Sida 19 av 102



Verksamhetsrapport LP1 digIT 19/20 

Digitala system 

● HueIT 

○ Utveckling är i slutskedet. Lanseras snart. 

● TasteIT 

○ Utveckling är i slutskedet. Lanseras snart. 

● HowTo  

○ Ny tjänst som lanserats på howto.chalmers.it. 

● SuggestIT 

○ Ny tjänst som lanserats på suggestit.chalmers.it. 

● EventIT 

○ Planeringsarbetet pågår och utveckling har påbörjats lite smått. 
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Arrangemang 

digIT har arrangerat: 

● Öppna workshops. 

● Kod och vin. 

● codeIT. 

● Varit med och hjälpt till på två stycken pluggkvällar under mottagningen. 

Övrigt 

● Haft 1 teambuilding. 

● Varit med på Engagemangsmässan. 

● Inventerat våra inventarier. 
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Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP1

Verksamhet

Utöver möten och andra interna aktiviteter har FanbärerIT 19/20 varit delaktiga i föl-
jande evenemang:

• Bar fanan under mottagningens första dag.

• Station under rundvandringen.

• Fanan fanns med på sektionsmötet och finsittningen under mottagningen.

• Mängder med pins såldes under finsittningen.

• Mösspåtagningen 1/10

• Sektionsmötet LP1

Utfall

Allt har gått bra hittills och vi ser fram emot kommande evenemang.
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Verksamhetsrapport frITid LP1
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Haft team building

• Gått GDPR-utbildning

Mottagningen

NollanLunch
• frITid har lagat och serverat lunch till Nollan.

Rundvandringen
• frITid har hållit i en station där Nollan fick kasta vattenballong under Rundvand-

ringen där frITids egna kassör och bollkalle vann över Nollan med rekordet 21.2
meter.

SåpIT
• frITid har tillsammans med P.R.I.T. arrangerat SåpIT där Nollan fick spela och

tävla inom olika lekar på såpa.

Spårvagnfesten
• frITid har bidragit med idrottsutrustning samt arrangerat aktiviteter under stop-

pet på spårvagnsfesten.

Spökfortet
• frITid har hållit i en spökstation för Nollan tillsammans med MISS under Spök-

fortet.

FattenkrigIT
• frITid arrangerade olika lekar med vattenballonger tillsammans med nollKIT och

FnollK där både IT-Nollan och F-Nollan deltog.

MK-finalen
• frITid har tränat och hjälpt Nollan inför och under MK-finalen.
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Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport frITid, 2019 LP1

Arrangemang
frITid har utöver arrangemangen på mottagningen haft arrangemang där alla sektionens
medlemmar har kunnat delta.

Regelbundna idrottspass
• frITid har startat igång med sina regelbundna idrottspass på fredagar i kårhusets

motionshall, som sedan avslutats med bastu och bad.

Specialarrangemang
• frITid har arrangerat badminton i fjäderborgen.

Inköp
• Profileringskläder

Kommunikation

Intresseundersökning
• frITid ska skicka ut en intresseundersökning för vilka aktiviteter sektionens med-

lemmar önskar utföra.

Instagram
• frITid utökat användandet av instagram för att nå ut till sektionens medlemmar

och visa vad som sker på arrangemangen
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Verksamhetsrapport MRCIT LP1
Allmänt

MRCIT har arrangerat en mastermottagning för de nya masterstudenterna. Det var
många som dök upp på arrangemangen och engagemanget var stort.

Arrangemang

Sen senaste ordinarie sektionsmöte har MRCIT arrangerat följande:

• 2/9 Intro och speedmeeting

• 5/9 Pubrunda

• 10/9 Grillkväll på Ramberget

• 13/9 Sittning

Vi ställde in ett planerat arrangemang rundvandringen på Lindholmen detta på grund
av dåligt väder.
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Verksamhetsrapport NollKIT
LP1

Allmänt

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

• Planeringsveckor

– Tagit kontakt med Nollan och informerat om Chalmers och mottagningen

– Detaljplanerat mottagningen

• Filma filmer

– Introfilm

– Sittning 101

– Upptäcka Göteborg

– etc

• Modullen

• Teambuildning

– Intern

– Extern

• Profilering

• Phaddringen

– Skapat phaddergrupper för phaddrarna

– Delat in Nollan i phaddergrupper

• Utvärdera mottagningen

– Via Nollan

– Via phaddrar

– Via föreningar/kommittér

– Internt
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Verksamhetsrapport NollKIT, 2019 LP1

Arrangemang

Sen senaste ordinaie sektionsmöte har NollKIT arrangerat följande:

• Mottagningen

– Spökfortet

– Spårvagnsfest

– Wild Kids

– Bastu

– Finsittningen

– etc

• Nollkalas

• Phadderkickoff
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2019-10-10– Sida 27 av 102



Verksamhetsrapport för P.R.I.T. ‘19 i 

LP1 

 

Arrangemang: 
● Medievalpub - 17/5 
● Rustvecka - 24/5 - 29/5 
● Mottagningen - 20/8 - 15/9 

○ Tagit emot Nollan på Götaplatsen och transporterat runt dem 
○ Puffat sexITs mottagningsgasque 
○ Bastun 
○ Spårvagnsfesten 
○ Serverat våfflor på Tivolit 
○ Hjälp Nollan med att bygga båt för Kappseglingen 
○ Puffat FestU, både NollKalaset och NollFinalen 
○ SåpIT 
○ IT Rundvandring 

● Pharaopub Pubrunda LP1 
● Myskväll 
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Rust: 
● Fixa Hubben Vecka 

○ Monterat nya höj- och sänkbara bord 
○ Haft golvet bonat 
○ Bytt pappersdispenser i köket 
○ Målat och lackat om baren 
○ Lagat våffelskylten 
○ Städat HASen, grupprummet, storhubben och köket ordentligt 
○ Slängt trasiga kylskåp 
○ Tagit bort klistermärken som var på fjärrvärmedörren 
○ Målat om hubbendörren 
○ Fått AH att byta lampor i FRum 
○ Fått AH att byta lampknapparna för HueIT 
○ Bytt trasiga lampor 
○ Rensat saker från kabelstegen som inte längre ska vara där 
○ Byggt hyllor i 015 och satt in lampor 
○ Tvättat och donerat kläder som låg kvar i Hubben 
○ Fixat den högra högtalaren i storhubben genom att lämna in den på 

reparation 
○ Satt upp en gitarrhållare i grupprummet 
○ Målat om golvet på terrassen i Frum 
○ Rengjort alla väggar i storhubben 
○ Rengjort alla stolar i hubben med textiltvätt 
○ Rengjort 015, samt rännan i Frum 
○ Sett till att städverktyg inte svämmar över mellan grupprummet och köket 
○ Satt upp en ny knivmagnet 

● Köpt nytt tält 

Övrigt: 
● Haft teambuilding 
● Haft interna möten 
● Planerat P.R.I.T.s arr under mottagningen 
● Planerat P.R.I.T.s rustvecka 
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2019-10-10– Sida 29 av 102



Teknologsektionen Informationsteknik
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Verksamhetsrapport sexIT, 2019 LP1

Verksamhetsrapport sexIT LP1
Allmänt
sexIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Puffat FestU’s båda kalas under mottagningen.

• Både puffat och deltagit i diverse andra arrangemang under mottagningen t.ex.
IT-rundvandring, spårvagnsfest, bastu m.fl.

• Haft en större teambuilding innan mottagningen.

• Deltagit i ”Meet and Greet på IT”.

• Påbörjat planering inför aspning.

Arrangemang
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har sexIT arrangerat följande:

• 23/8 Afterski-Gasque, sittning och eftersläpp

• 4/10 DIY-Gasque, sittning och eftersläpp
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Verksamhetsrapport snIT LP1
1 Operativt arbete

• Deltagit på möten som: UU1, möte med PL, Ordförandemöte, möte med vUO
samt interna lunchmöten etc.

• Gått på kursnämnder.

• Tagit fram verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

• Kontaktat kursexaminatorer när kurshemsidor och kursPM inte varit tillgängliga
i tid

• Undersökt och diskuterat omständigheterna kring att mottagningstentan inte gav
bonuspoäng till Diskret Matematik-tentan.

2 Mottagning

• Station på IT-rundvandringen där vi höll ett quiz om frukt och examinationsfrågor.

• Två pluggkvällar tillsammans med digIT där det serverades mat och erbjöds hjälp
med studier.

3 Kandidatnivå

• Rekrytering av klassrepresentanter.

• Första klassrepresentantsmötet.

4 Masterverksamhet

• Rekrytering av klassrepresentanter

• Planering av första klassrepresentantsmötet

5 Arrangemang

• Pratat med P.R.I.T. angående pluggfrukost onsdag LV7
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Verksamhetsrapport snIT, 2019–20 LP1

6 Internt

• Införskaffat hoodies

• Deltagit i SAMO + Studienämndskickoff

• Haft teambuilding
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Verksamhetsrapport styrIT, 2019–20 LP1

Verksamhetsrapport styrIT LP1
Allmänt

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

• Teambuildat och lärt känna gruppen.

• Arbetat med personlig utveckling inom gruppen.

• Producerat en verksamhetsplan och etablerat arbetssätt inför det kommande året.

• Fortsatt driva frågan om nytt kök och utökning av hubben.

• Deltagit på överlämning med styrIT 18/19.

• Deltagit på ansvarsutbilding med kåren.

• Arbetat med frågan om studentlokal på lindholmen.

• Deltagit på sektionens utbildning om säkerhet och GDPR.

• Deltagit på kårens utbildning om GDPR.

• Förberett och beställt profilering.

• Teambuildat med NollKIT.

• Hanterat inkomna äskningar.

• Undersökt kravet på brandskyddade möbler i hubben.

• Bytt firmatecknare hos banken och administrart tillgång till sektionens olika organ.

• Diskuterat städning i hubben med P.R.I.T..

• Administrerat sektionens facebook-sidor.

• Hållit i jour för kommitteer under mottagningen.

• Hjälpt NollKITmed deras jour under mottagningen.

• Godkänt extra utlägg för teambuilding sexIT.

• Uppdaterat sektionens sidor i studentguiden.

• Omstrukturerat de stora kanalerna på sektionens Slack.

• Puffat Oscarssittningen.

• Deltagit och hjälpt till på finsittningen.

• Startat upp regelbundna möten med programledningen.
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Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport styrIT, 2019–20 LP1

Arrangemang

Sen senaste ordinaie sektionsmöte har styrIT arrangerat följande:

• 17/8 Sektionsteambuilding inför mottagning där deltagarna fick workshoppa om
jämlikhet och inkluderande arr, delta på extern ledarskapsutbildning, lära känna
varandra bättre och ta del av praktisk information inför mottagningen.

• 25/8 Station på rundvandringen under mottagningen där nollan fick lära känna
styrIT.

• 5/9 Sektionsmöte 0 där nollan fick se hur ett sektionsmöte går till. Det kastades
även paj i SAMO’s ansikte.

• 17/9 Ordförandemöte. Ett möte där sektionens ordförande träffar för att diskutera
gemensamma frågor.

• 19/9 Kassörskväll. En kväll då sektionens kassörer får hjälp med sin bokföring.

• 24/9 Meet and Greet. En mässa där sektionsmedlemmarna fick träffa de olika
kommitteerna och föreningar för att bli inspirerade av engagemanget på sektionen.
Arrangerades tillsammans med valberedningen.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att ersätta nästkommande alumnimiddag med en jubi-
leumsmiddag

Proposition om att ersätta
nästkommande alumnimiddag

med en jubileumsmiddag
styrIT

Bakgrund
Läsperiod 1, år som är jämt delbara på 3 ska det enligt reglementet väljas in Alumnimid-
dagsansvariga på Teknologsektionen Informationsteknik som har uppgiften att annordna
en alumnimiddag, denna läsperiod är just ett sådant tillfälle. Det är däremot endast två
år kvar till Teknologsektionen Informationstekniks 20 års jubileum. Av dessa anledningar
vill vi i styrIT byta ut nästkommande alumnimiddag mot en större Jubileumsmiddag
som då annordnas år 2021.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att ersätta nästkommande alumnimiddag med en jubi-
leumsmiddag

Förslag
Vi yrkar därför på:

att ställa in nästkommande alumnimiddag

att ålägga nästkommande alumnimiddagsansvariga att arrangera en jubileumsmiddag
år 2021
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Proposition om att starta kommittéen EqualIT

Proposition om att starta
kommittéen EqualIT

styrIT

Bakgrund

För ungefär 2 år sedan bildades en förening i syfte att främja jämlikhet på IT sektionen.
Det var i början inte tydligt om syftet var bäst lämpat för en kommittée eller förening.
Idag är det dock både från styrIT och EqualITs sida lämpligare att se hur arbetet skulle
kunna fortskrida som en kommitté istället för förening.

Anledningen till att kommitté lämpar sig bättre är en kombination av olika fördelar
för flera organ på sektionen. Först och främst för EqualITs möjlighet att ta del av
fler av stödfunktionerna i sektionen som riktar sig mot kommitttéer. Såsom pengar för
representation, teambuilding, aspning, och utbildningar. I utbyte kan styrIT lättare se
till att jämlikhetsarbetet på sektionen utförs kontinuerligt i form av ålägganden. Utöver
det kommer även styrIT kunna förlita sig på att mer operativt arbete förflyttas till en
grupp som är experter på det istället för att sprida styrITs ansvar brett och tunt.

Det är även viktigt att EqualIT får det stöd de behöver för att fortsätta med ett viktigt
uppdrag för sektionen. Idag finns det en oro att föreningen behöver mer stöd för att
arbetet ska kunna fortlöpa.

Till det praktiska så är EqualIT som förening nedlagt sedan 1:a oktober just för att
startas upp som kommitté. Det är styrITs åsikt att EqualIT kommer ha mycket överlap-
pande arbetsområden med snIT och SAMO, och därför bör ordinarie inval ske ordinarie
sektionsmöte LP4. Fram tills dess bör vi även välja in åtminstone en ordförande, kassör,
som står för övergångsarbetet från förening och uppstart som kommitté.
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Förslag

Yrkar på:

att i reglemente ”§ 5.1 Förteckning” lägga till följande rad:

Kommitté Ledamöter Inval Mandat
EqualIT 0-2 LP4 1/7

att i reglemente ”§ 5.4 Kommittéspecifika åligganden” lägga till rubriken Det åligger
EqualIT med innehållet:

att arrangera minst 1 arrangemang med jämlikhetsfokus per läsår

att vara SAMO behjälplig i jämlikhetsarbete

att bistå sektionen med utbildning i jämlikhet

att på första ordinarie årsmöte i LP2 2019 välja in en intermittent styrelse för EqualIT
med uppdrag:

att starta upp kommittén fram till ordinarie inval LP4 2020

att att tillsammans med styrIT utveckkla EqualITs ålägganden och uppdrag fram
tills första ordinarie sektionsmöte LP3 2020

att i reglemente ”§ 7.1 Förteckning” punkt 7 ”Jämlikhetsföreningen, EqualIT” tas bort

att i reglementet ta bort SAMO’s åläggande “att utse jämlikhetsansvarig i styrIT” och
därmed även styrka den då tomma rubriken ”§3.4.6 Det åligger styrITs SAMO”
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Motion om extra ledamot i NollKIT

Motion om extra ledamot i
NollKIT

NollKIT

Bakgrund
NollKIT har sedan det skapades 2002 nästan alltid varit sju medlemmar; ordförande,
kassör och ledamöter (år 2002 var de nio medlemmar och år 2017 var de sex medlemmar).
De har arbetat för att förbättra och förfina mottagningen år efter år. Utöver detta
hjälper NollKIT andra kommittéer inom sektionen för att skapa ett bättre samarbete
inför mottagningen.

NollKIT har, i jämförelse med andra sektioners NollK:n, inte haft mycket sponsring till
mottagningen. Detta är något vi tror kan lösas genom att man har ytterligare en ledamot
som kan ha detta i fokus, vilket skulle kunna leda till att de nyantagna kan få en bättre
bild av vad som finns i arbetslivet efter studierna.

Under NollKIT:s verksamhetsår har arbetsbelastningen varit stor och påfrestande. Un-
der året har en del arbetsuppgifter nedprioriteras på grund av otillräcklig arbetskraft,
exempel på detta är sponsring samt en vice-ordförande:s arbetsuppgifter. Under mot-
tagningen märktes det även att en extra person skulle behövts. För att undvika utar-
betning av medlemmarna har en del lediga dagar disponerats och därför har en del av
medlemmarna i NollKIT inte närvarat på vissa arrangemang. Detta har fungerat bra för
kommittéen men det har gått ut över närvarande på arrangemangen samt arrangörerna
som gått miste om extra arbetskraft och skapat större stress. Vilket lett till att de ar-
rangerande blivit tröttare och skapat sämre stämning framför närvarande/gästerna på
arrangemangen.

Tidigare år har det även efter mottagningen varit problem med att medlemmarna i
kommittén varit väldigt utarbetade och att skolarbetet därigenom blivit lidande. Då det
ska vara fullt möjligt för NollKIT att både klara de uppgifter de är ålagda att göra samt
studierna så vore ytterligare en ledamot en bra idé. NollKIT anser därför att det hade
varit rimligt att utöka kommitténs max storlek med en ledamot för att dels göra det
lättare för kommitténs medlemmar att genomföra sina åligganden samt kunna minska
den koncentrerade arbetsbelastningen som uppstår under
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Förslag
Yrkar på:

att Antalet ledamöter för NollKIT i tabell 1 under Paragraf §5.1 ändras från 2-5 till
2-6
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”Motion om extra ledamot i NollKIT”

Svar på motionen
”Motion om extra ledamot i

NollKIT”
styrIT

Som motionen förtäljer är den vanligaste storleken på NollK’n idag 8 personer och
NollKIT har en hög arbetsbelastning under mottagningen. Vi anser även att NollKIT är
de som best kan bedöma om en extra medlem skulle vara till nytta för gruppen. Dock
har vi viss oro om att en större grupp kan leda till fler konflikter och grupperingar inom
gruppen som i sin tur leder till en högre upplevd arbetsbörda. Vi ser också att årets
NollKIT har varit en utomordentligt välfungerande grupp vilket kan ha lett till en något
förgylld bild av hur NollKIT fungerar som grupp under mottagningen.

Med detta som bakrund ger inte styrIT någon rekommendation i frågan utan lämnar
helt beslutet till sektionsmötet eftersom vi inte känner att vi varken borde eller kan
avgöra om en extra medlem skulle gynna NollKIT’s verksamhet.
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Verksamhetsplan FanbärerIT , 2019–20

Verksamhetsplan FanbärerIT
19/20

Introduktion

FanbärerIT :s huvudsyfte är att se till att fanan är representerad på rätt sätt vid lämpliga
tillfällen. Dessutom skall kommittén anordna minst ett mindre arrangemang per termin,
vilka är av finare och/eller kulturell karaktär. Slutligen erbjuder även FanbärerIT pins
och frackband till försäljning för sektionens medlemmar.

Mål

Målet för verksamhetsåret 19/20 är att uppfylla dessa åligganden samt:

• Att ha trevligt tillsammans och sprida glädje på sektionen.

• Att erbjuda ett komplement till sektionens övriga verksamhet med förhoppning
om att locka fler att ta del av sektionens arrangemang.

Verksamhetsplan

Under verksamhetsåret 19/20 planerar FanbärerIT följande:

LP1

• Mottagning: Rundvandring och fanan på första dagen, sektionsmötet och finsitt-
ningen.

• 1/10 Mösspåtagningen

• Fanan på sektionsmötet

• 17/10 Besök på Röhsska museet.

• Beställa nya pins

LP2

• 12/11 Ost och Vin

• 1/12 Glöggmys
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• Fanan på sektionsmötet

• Eventuellt provning

LP3

• Fanan på sektionsmötet

• Cocktailkväll

LP4

• Aspning, inval och välkomna våra efterträdare

• Eventuellt provning

Utöver detta kommer FanbärerIT att avsätta ett lämpligt antal tillfällen för möten och
teambuilding.
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Verksamhetsplan frITid 19/20
Vision
frITid har som huvudsyfte att anordna idrott- och fritidsrelaterade aktiviteter för alla IT-
teknologer på Chalmers. Visionen är att genom dessa arrangemang få fler på sektionen
att röra på sig vilket leder till att fler mår bättre, psykiskt som fysiskt, samt ger en
starkare gemenskap på sektionen.

Arrangemang

Regelbundna idrottspass
frITid skall hålla i regelbundna idrottspass i kårhusets motionshall som vid möjlighet
avslutas med bastu och bad. Vid varmare väder kan idrottspassen komma att vara
utomhus.

Övriga idrottspass
frITid skall öka utbudet av aktiviteter genom att, där kårhusets motionshall är begrän-
sad, arrangera idrott utanför campus. Syftet är att erbjuda sektionsmedlemmar en bredd
av aktiviteter där något skall passa alla, och där alla får chansen att testa nya saker.

Tävlingar
frITid skall försöka arrangera en idrotts- och/eller fritidsrelaterad tävling för sektionens
medlemmar.

Samarbete
frITid skall försöka samarra idrottspass tillsammans med andra sektioners idrottskom-
mittéer som gör att deltagarna får chansen att träffa människor utanför sin egna sektion.
Samtidigt får frITid möjligheten att lära sig av andra idrottskommittéer och få kunskap
som kan vara till fördel i utvecklandet av frITid.

Inköp

Idrottsutrustning
frITid vill genom att uppgradera sina inventarier förbättra kvalitén på sina arrangemang.
frITids vill införskaffa en förbandslåda specialiserad för sportskador.
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Chalmersmästerskap

Arrangera
frITid skall jobba för att arrangera ett eget CM.

Deltagande
frITid skall ge PR för de Chalmersmästerskap som hålls på Chalmers. Vid behov kommer
frITid ta in anmälningar och bilda lag, samt ge möjligheten för att träna tillsammans.

Kommunikation

Mottagningen
frITid skall synliggöras och locka nya deltagare genom att synas under mottagningen
för IT-studenterna.

Intresseundersökning
frITid skall under första läsperioden skicka ut en intresseundersökning för vilka aktivi-
teter sektionens medlemmar vill se, och sedan ta med svaren vidare till planeringen av
idrottspass.
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Verksamhetsplan MRCIT LP1
Allmänt

MRCIT ska hålla en mottagning för de nya masterstudenterna på IT. Vårat mål är att
de nya masterstudenterna ska känna sig välkommna, trygga, träffa nya vänner och se
studentkulturen på Chalmers. Vi har också som mål att få fler sökande i år genom att
göra en riktigt bra aspning.

Arrangemang

MRCIT planerar att arrangera följande arrangemang under master mottagningen.

• Intro och speedmeeting

• Rundvandring runt campus Lindholmen

• Pubrunda

• Grillkväll på Ramberget

• Sittning

• Aspning
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Verksamhetsplan snIT
1 Förord

Verksamhetsplanen grundar sig i de åligganden som finns i sektionens styrdokument
samt de existerande förväntningarna på snIT. Utöver de åligganden tänker vi även ta
oss an diverse olika områden vi i sittande nämnd brinner för.

2 Operativt arbete

De kontinuerliga åtaganden snIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Det här jobbet består av att:

• Gå på de olika utskott, arbetsgrupper, programråd samt övriga möten som snIT
skall vara representerade på.

• Behandla frågor rörande utbildningskvalitén och programmet som helhet.

• Behandla inkomna och uppmärksammade problem med kurser.

• Övervaka studiekvalitén i form av kursnämnder, utvärderingar mm.

• Administrera utdelandet av Pedagogiska priset.

• Delta och arrangera Studentrösten tillsammans med styrIT.

• Hitta/utse klassrepresentanter.

• Arrangera aspirationsperiod för att locka personer att söka till nästa års snIT.

3 Fokusområden

Utöver det kontinuerliga arbetet kommer snIT’19/20 jobba med några olika fokusområ-
den för att belysa extra viktiga frågor. Dessa frågor anser vi är viktiga för att utbild-
ningen skall fungera väl och/eller för att utveckla delar av programmet och studieöver-
vakningen som inte håller tillräckligt hög nivå i dagsläget.

3.1 Synas mer

Vår ambition är att fortsätta tydliggöra snITs verksamhet och funktion studienämnden
fyller. Delvis för att fler studenter ska vara medvetna om och ta kontakt med oss vid
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problem, samt för att öka/bibehålla söktrycket och kunna fortsätta utveckla verksam-
heten. Detta kommer ske till exempel genom att vi håller arrangemang och gör inspring
på förhoppningsvis fullsatta lektioner.

3.2 Kursenkäter

Tillsammans med programledningen och styrIT ämnar vi att jobba efter en ökning i
svarfrekvens gällande kursenkäter. Med hjälp av bra svarsfrekvens kommer kurserna på
programmet kunna förbättras och skapa en bättre programstruktur för nästkommande
år. För att få högre svarsfrekvens har vi planer att göra fler inspring för främst TKITE-1
när kursenkäterna kommer ut.

3.3 Masterverksamhet

Vi tänker fortsätta arbetet med att inkludera masterprogrammen mer i vår verksamhet.
I och med det nya masterprogrammet vill vi lägga extra fokus på Data Science för att sä-
kerställa att det håller samma kvalité som övriga masterprogram. Detta kommer att ske
genom att ha separata möten med klassrepresentanter som går på det nya programmet
och hålla oss uppdaterade om hur det går.

3.4 Arrangemang

Vår ambition är att regelbundet, minst två gånger per läsperiod, arrangera studiere-
laterade arrangemang såsom pluggfrukostar samt pluggkvällar, gärna tillsammans med
andra kommittéer. Utöver de traditionsenliga pluggfrukostarna och pluggkvällarna vill
vi även hålla roligare workshops av något slag, gärna även något samarbete med andra
studienämnder.

3.5 Struktur, ansvar och kontinuitet

Förra året arbetade de med att strukturera upp kontinuiteten för snIT. Detta är ett
arbete som är långt ifrån klart och som vi har tänkt arbeta vidare med. Målet är att det
ska finnas rutiner för det mesta som händer inom snIT och att rensa mycket gammalt
som inte längre är relevant.

3.6 Föreläsningar för förbättrad studietid

Vi vill se att fler på sektionen mår bra över sina studier. Visionen är därför att tillhan-
dahålla någon/några slags föreläsning i just detta syfte.
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4 Övrigt

snIT hade förra året ett bra samarbete med DNS som vi tänker fortsätta bygga vidare
på. Utöver det operativa arbetet ska snIT även ha teambuildings för att främja en bra
miljö bland de sittande.
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Verksamhetsplan styrIT 19/20
styrIT 19/20

1 Förord

Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kon-
tinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med.

2 Operativt arbete

De kontinuerliga åtaganden styrIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Detta jobb består av att:

• Gå på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som

• styrIT skall vara representerade på.

• Behandla frågor rörande sektionen som helhet.

• Hantera incidenter som uppstår.

• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva.

• Behandla inkomna äskningar.

• Vara delarrangör av Kandidatmiddagen.

• Arrangera sektionsmöten.

• Underhålla styrdokument.

• Arbeta för att sektionens medlemmar ska må så bra som möjligt.

• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.

• Underhålla och uppdatera dokumentation relaterade till ekonomin.
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3 Fokusområden

Utöver det kontinuerliga arbetet kommer styrIT jobba med några olika fokusområden
för att belysa extra viktiga frågor som måste fungera bra för att sektionen ska må och
fungera väl eller för att utveckla delar av sektionen som inte håller tillräckligt hög nivå.

Utöver de fokusområden som nämns nedan har också ett problem med lågt söktryck
uppmärksammats. Dock så tror styrIT inte att vi borde fokusera på just söktrycket då
ett högre söktryck tros komma med en välmående sektion. Därför valt att arbeta med
sektionens välmående generellt genom de nedan nämnda fokusområdena.

3.1 Inkludering

Inkludering och jämlikhet är något som sektionen har arbetat med i många år. Trotts
detta är arbetet långt ifrån klart och kommer kanske aldrig att blir det, därför vill styrIT
lägga fokus på att skapa rutiner och omständigheter där jämlikhets- och inkluderings-
arbetet kan fortsätta utan varje års styrelses specifika uppmärksamhet. Genom att göra
detta hoppas vi på att framtida styrelser kan fokusera på mer strategiskt arbete och att
sektionen kan få ett bättre samt mer kontinuerligt inkluderingsarbete.

Detta riktar in sig mot många av de mål som finns i mål- och visionsdokumentet men
främst 6 och 15.

3.2 Förenkling

Sektionen gör idag otroligt mycket för sina medlemmar och föreningens omfattning växer
varje år. styrIT tycker att detta är fantastiskt men att vi inte får glömma bort att alla
arbetar ideellt och vill därför fokusera på att förenkla arbetet för alla de som arbetar för
sektionen. Detta arbete kommer inkludera att se över de rutiner vi har för bokföring och
dokumentation idag och hur de kan förenklas samt att samordna arbete och kunskap
som idag är utspritt bland olika kommittéer och göra det mer tillgängligt föra sektionens
alla organ.

Det är svårt att peka ut några speciella mål som detta riktar sig till då en förenkling av
arbetet förhoppningsvis leder till att samtliga arrangemang blir bättre och alla aktiva
mår bättre. Därför, istället för att rikta sig mot något speciellt mål, riktar det här arbetet
sig huvudsakligen mot den sociala hållbarheten som sektionen eftersträvar i enlighet med
sektionens mål- och visionsdokument.

3.3 Nöjesliv

Nöjeslivet är det som gör att många medlemmar trivs på sektionen så bra. Det är allt
från sittningar i gasquen och puben under pubrundan till fredagsträningar. På sektionen
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har vi ett brett utbud av nöjesliv och det är vi stolta över. Något vi däremot inte är
stolta över är sektionens splittring när det gäller framförallt festlivet, något som av mång
upplevs ha försämrats under de senaste åren. Detta kan bero på många olika saker, en
orsak skulle kunna vara att det upplevs vara en större barriär för att kunna arrangera
spontana tillställningar där alla är välkomna. Men anledningar kan vara många andra,
därför kommer styrIT evaluera hur situationen är, hur den har varit, vad som lett oss
till den situation vi är i och hur sektionens kurtur kan utvecklas i framtiden.

Detta riktar in sig mot många av de mål som finns i mål- och visionsdokumentet men
främst 9 och 10.
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5 Budgetar



Intäkter  FanbärerIT

Konto Beskrivning Summa Kommentar
Arrangemang

3210 Intäkter Arrangemang 7,500.00 kr

3230 Intäkter Pins och Frackband 3,000.00 kr
Hittils har ca 90 pins och frakband sålts, vi har räknat på 
100 totalt.

Intäkter överlämningsmedaljer 81.00 kr Antal fanbärare * inköpspris

Summa arrangemang 10,581.00 kr

Summa intäkter 10,581.00 kr

Kostnader FanbärerIT  

Konto Beskrivning Summa Kommentar
Arrangemang

4210 Arangemang 18,000.00 kr
4242 Aspning 3,000.00 kr
5410 Inventarier 500.00 kr

 
Summa arrangemang 21,500.00 kr

Kommittéen
4510 Teambuilding 1,890.00 kr 630 kr * 3 
5920 Profilering 1,800.00 kr 600 kr * 3
4241 Överlämning 1,290.00 kr 215 kr * 6

Kemtvätt 3,000.00 kr

Summa kommittéen 7,980.00 kr
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Inventarier Ej årliga utgifter

Överlämningsmedaljer 675.00 kr

köper in dessa nu och sen kommer de säljas till inköpspris så 
sektionen går över några år inte minus, Vi beräknar att detta 
kommer räcka i minst sex år

Pins och frackband till sektionen 15,000.00 kr
Vi köper in 500 stycken pins och dessa kommer sedans säljas 
och pengarna kommer tillbaka, vi tror att ca 100 säljs per år

Summa Inventarier 15,675.00 kr

Summa kostnader 45,155.00 kr

Summa intäkter 10,581.00 kr
Summa kostnader 45,155.00 kr
Enhetens resultat -34,574.00 kr
Enhetens resultat utan inventarie -18,899.00 kr
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Intäkter frITid
Konto Beskrivning Budget 19/20
3270 Nollanlunch - 1,200.00 kr-                    
3254 Arrangera CM - 3,800.00 kr-                    

Summa intäkter - 5,000.00 kr-          

Kostnader frITid
Konto Beskrivning Budget 19/20
4340 Motionshallen - 2,000.00 kr-                    
4246 Aspning - 3,000.00 kr-                    
5920 Profilkläder och material - 2,400.00 kr-                    
4210 CM - 4,000.00 kr-                    
4341 Arrangera CM - 4,000.00 kr-                    
4510 Teambuilding - 2,520.00 kr-                    
4241 Överlämning - 2,150.00 kr-                    

5410/5420 Inventarier - 3,260.00 kr-                    
4210 Nollanlunch - 1,200.00 kr-                    
4210 Specialarrangemang - 18,000.00 kr-                  

Summa kostnader - 42,530.00 kr-        

Summa intäkter - 5,000.00 kr-          

Summa kostnader - 42,530.00 kr-        

frITids resultat - 37,530.00 kr-        
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Earnings MRCIT
Account Description Sum Comment

Arrangements
Sitting tickets (á 75kr)? 3,750.00 kr We expect around 50 tickets to be sold for the sitting (75*50)

Sum arrangements 3,750.00 kr

Other incomes
3280 Support from Interaction Design and Technologies (Chalmers) 12,000.00 kr min. / max. 70 students (Expecting 70)

5.000kr from each program 
+ 

min. number of people per program * 100kr

3280 Support from Software Engineering and Technology (Chalmers) 11,500.00 kr min. / max. 65 students (Expecting 65)
3280 Support from Software Engineering (GU) 6,500.00 kr min. 15 students (Expecting 35)
3280 Support from Game Design & Technology (GU) 5,500.00 kr min. 5 students (Expecting 8)
3258 Student Union Ask 0.00 kr Too late (Would be up to 8000)

Sum other incomes 35,500.00 kr

Sum earnings 39,250.00 kr

Costs MRCIT

Account Description Sum Comment
Arrangements

4220 Candy (Week 1) 250.00 kr
Marketing candy for our events

4220 Candy (Week 2) 250.00 kr
Fika 500.00 kr Get to know-each-other mingle & evening
Glassbåtar 660.00 kr Welcome day - Introduction of MRCIT & Campus walk

4220 Catering 16,000.00 kr
Sittning4010 Additional stuff (plates, cutlery, etc) 6,000.00 kr

4340 Renting room 1,500.00 kr
4231 LOB (renting equipment) 2,000.00 kr Sittning

Grill equipment (Coal, Lighter, Lighter Fluid, Spatula) 400.00 kr
Ramberget & Kubb/Lek

Food (Sausage, Sausage Bread, Ketchup, Mustard, etc.) 600.00 kr
Julestuff 500.00 kr Jule evening, Recruitment evening for next MRCIT
IZettle 100.00 kr

Sum arrangements 28,760.00 kr

Committee
4510 Teambuilding 540.00 kr
5920 Clothes (hoodies with a logo) 1,500.00 kr
8750 Unforeseen costs / not budgeted 5,000.00 kr In case more people will want to come to our events than we expected

Aspning 3,000.00 kr

Sum committee 8,540.00 kr

Sum costs 37,300.00 kr

Sum earnings 39,250.00 kr
Sum costs 37,300.00 kr
Endresult 1,950.00 kr



Intäkter  snIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Bidrag

(Intäkter snIT) - 3250 Programledningsstöd 30 000,00 kr Studiefrämjande medel

(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Sittning 5 000,00 kr PLs= Programledningsstöd 

(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Pris 5 000,00 kr PLs= Programledningsstöd 

40 000,00 kr

40 000,00 kr

Kostnader snIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang

 (Kostnader arrangemang) - 4210 Pedagogiska Priset Sittning 7 000,00 kr

(Kostnader arrangemang) - 4210 Pedagogiska Priset Pris 5 000,00 kr

 (Kostnader arrangemang) - 4210 Kursvalsmingel 1 600,00 kr Mat 2 st tillfällen

 (Kostnader arrangemang) - 4210 Pluggfrukostar / Pluggkvällar 5 600,00 kr Mat 7 st tillfällen

 (Kostnader arrangemang) - 4210 Föreläsningar & Workshops 10 000,00 kr Tex. stresshanteringsföreläsning & git workshop

 (Kostnader arrangemang) - 4210 Mottagning arrangemang 1 209,80 kr Pluggfrukost och pluggkväll

(Kostnader aspning) - 4242 Aspning 3 000,00 kr

33 409,80 kr

Kommittéen

(Kostnader överlämningar) - 4241 Överlämning 2 365,00 kr 215*(6 invalda + 5 snIT)

(Profilkläder och matrial) - 5920 Profilering 3 000,00 kr

(Kostnader inter representation) - 4510 Teambuilding 3 150,00 kr

(Inköp förbrukningsinventarier) - 5410 Stekhäll 2 195,00 kr

10 710,00 kr

Extern representation Lunchkostnader med klassrepresentanterna

(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Kandidat 2 720,00 kr (6 reps + 2 snIT)*4*85

(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Master 3 960,00 kr (8 reps + 2 snIT)*4*65 + (2 reps + 2 snIT)*4*85

(Kostnader extern representation) - 4511 Tackmiddag för klassrep 1 890,00 kr (16 reps + 5 snIT)*90

8 570,00 kr

52 689,80 kr

Summa intäkter 40 000,00 kr

Summa kostnader 52 689,80 kr

Enhetens resultat -12 689,80 kr

Kvar från förra året 16 905,83 kr

Totalt kvar: 4 216,03 kr

Summa kostnader

Summa bidrag

Summa intäkter

Summa arrangemang

Summa kommittéen

Summa extern representation
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Budget styrIT 19/20

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 19/20 Preliminär Budget Kommentarer

Kommitéer
x Intäker sexIT - 124,400.00 kr-               - 124,400.00 kr-               Se enhetsbudget "sexIT"
x Intäkter P.R.I.T. - 128,500.00 kr-               - 128,500.00 kr-               Se enhetsbudget "P.R.I.T."
x Intäkter NollKIT - 158,000.00 kr-               - 158,000.00 kr-               Se enhetsbudget "NollKIT"
x Intäkter snIT - 40,000.00 kr-                  - 40,000.00 kr-                  Se enhetsbudget "snIT"
x Intäkter ArmIT - 746,250.00 kr-               - 746,250.00 kr-               Se enhetsbudget "ArmIT"
x Intäkter MRCIT - 39,250.00 kr-                  - 43,500.00 kr-                  Se enhetsbudget "MRCIT"
x Intäkter FanbärerIT - 10,580.00 kr-                  - 3,000.00 kr-                    Se enhetsbudget "FanbärerIT"
x Intäkter frITid - 5,000.00 kr-                    - -   kr-                              Se enhetsbudget "frITid"

Summa kommittéer - 1,251,980.00 kr-            - 1,243,650.00 kr-            

Bidrag och Avgifter
3270 Sektionsavgifter - 52,000.00 kr-                  - 52,000.00 kr-                  
3280 Programledningsstöd - 50,000.00 kr-                  - 50,000.00 kr-                  

Summa bidrag och avgifter - 102,000.00 kr-               - 102,000.00 kr-               

Sektionen
3215 Alumnimiddag - -   kr-                              - -   kr-                              
3011 Försäljning Sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                  - 10,000.00 kr-                  
3010 Företagssponsring kandidatmiddag - 50,000.00 kr-                  - 50,000.00 kr-                  

Summa sektionen - 60,000.00 kr-                 - 60,000.00 kr-                 

Summa intäkter - 1,413,980.00 kr-  - 1,405,650.00 kr-  

Kostnader
Konto Beskrivning Budget 19/20 Preliminär budget

Kommittéer

x Kostnader sexIT - 127,400.00 kr-               - 127,400.00 kr-               Se enhetsbudget ''sexIT''
Enhetens resultat: -3,000.00 kr

x Kostnader P.R.I.T. - 210,040.00 kr-               - 210,040.00 kr-               Se enhetsbudget ''P.R.I.T.''
Enhetens resultat: -81,540.00 kr

x Kostnader NollKIT - 167,500.00 kr-               - 167,500.00 kr-               Se enhetsbudget ''NollKIT''
Enhetens resultat: -9,500.00 kr

x Kostnader snIT - 40,000.00 kr-                  - 40,000.00 kr-                  Se enhetsbudget ''snIT''
Enhetens resultat: 0.00 kr

x Kostnader ArmIT - 114,410.00 kr-               - 196,610.00 kr-               Se enhetsbudget ''ArmIT''
Enhetens resultat: 631,840.00 kr

x Kostnader MRCIT - 37,300.00 kr-                  - 47,520.00 kr-                  Se enhetsbudget ''MRCIT''
Enhetens resultat: 1,950.00 kr

x Kostnader FanbärerIT - 45,155.00 kr-                  - 19,390.00 kr-                  Se enhetsbudget ''FanbärerIT''
Enhetens resultat: -34,575.00 kr

x Kostnader frITid - 42,530.00 kr-                  - 29,530.00 kr-                  Se enhetsbudget ''frITid''
Enhetens resultat: -37,530.00 kr

x Kostnader DigIT - 27,340.00 kr-                  - 27,340.00 kr-                  Se enhetsbudget ''DigIT''
Enhetens resultat: -27,340.00 kr

x Kostnader EqualIT - 15,000.00 kr-                  - -   kr-                              Se enhetsbudget ''EqualIT''
Enhetens resultat: -15,000.00 kr

4213 Serveringstillstånd - 3,500.00 kr-                    - 3,500.00 kr-                    
5610 Kostnader transport - 7,500.00 kr-                    - 7,500.00 kr-                    

Summa kommittéer - 837,675.00 kr-               - 876,330.00 kr-               

Revisorer, valberedning och DPO
4260 Matbidrag revisorer - 2,700.00 kr-                    - 2,700.00 kr-                    



4271 Matbidrag valberedningen - 4,500.00 kr-                    - 4,500.00 kr-                    
4272 Matbidrag dataskyddsombud - 2,700.00 kr-                    - 2,700.00 kr-                    
4241 Överlämning revisorer - 1,125.00 kr-                    - 1,125.00 kr-                    
4241 Överlämning valberedning - 2,300.00 kr-                    - 2,300.00 kr-                    
4242 Aspning dataskyddsombud - 1,500.00 kr-                    - -   kr-                              Har behövts äskas för innan
4242 Aspning revisorer - 1,500.00 kr-                    - -   kr-                              Har behövts äskas för innan
4241 Överlämning dataskyddssombud - 1,125.00 kr-                    - 1,125.00 kr-                    
4270 Valberedningsintervjuer - 1,000.00 kr-                    - 1,000.00 kr-                    

Summa revisorer, valberedning och DPO - 18,450.00 kr-                 - 15,450.00 kr-                 

Banktjänster
6571 Försäkring Hubben - 5,509.00 kr-                    - 5,509.00 kr-                    
6570 Kostnader Banktjänster - 1,500.00 kr-                    - 1,500.00 kr-                    
6572 Bokföringsprogram - 16,646.00 kr-                  - 14,750.00 kr-                  Extra användarlicenser för EqualIT och Revisorer

Summa banktjänster - 23,655.00 kr-                 - 21,759.00 kr-                 

Styrelsen
5920 Profilering - 4,800.00 kr-                    - 4,800.00 kr-                    
4511 Möteskostnader representation - 4,000.00 kr-                    - 4,000.00 kr-                    
6110 Kontorsmaterial - 1,000.00 kr-                    - 1,000.00 kr-                    
6990 Övrigt - 1,500.00 kr-                    - 1,500.00 kr-                    
flera* Transport - 1,000.00 kr-                    - 1,000.00 kr-                    *5610, 5611, 5620, 5630
4242 Aspning - 3,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                    
4241 Överlämning - 3,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                    
4510 Teambuilding styrIT - 5,040.00 kr-                    - 5,040.00 kr-                    
4522 Ordfmöte/Kassörkväll - 5,000.00 kr-                    - 5,000.00 kr-                    
4520 Föreningsutbildning - 45,000.00 kr-                  - 40,000.00 kr-                  Nu inräknat GDPR utbildning
6120 Telefonkostnader - 149.00 kr-                       - -   kr-                              Simkort för jourtelefon
4273 Matbidrag styrelsen - 7,200.00 kr-                    - -   kr-                              
4210 Masterändamål - -   kr-                              - 5,000.00 kr-                    Tas istället från Arrangemangskostnader och Äskningar

Summa styrelsen - 80,689.00 kr-                 - 73,340.00 kr-                 

Sektionen
8750 Kök och ventilation till hubben - 850,000.00 kr-               - -   kr-                              
4210 Arrangemangskostnader - 30,000.00 kr-                  - 30,000.00 kr-                  
4330 Sektionsmöteskostnader - 3,000.00 kr-                    - 2,500.00 kr-                    
4331 Sektionsmötesmat - 20,000.00 kr-                  - 20,000.00 kr-                  
4211 Kandidatmiddag - 100,000.00 kr-               - 100,000.00 kr-               
4210 Projekt (jämställdhets-/hbtq-/öppenhetssatsning) - 25,000.00 kr-                  - 40,000.00 kr-                  15.000 Läggs på EqualIT istället
4410 Förvaringskostnader - -   kr-                              - 1,500.00 kr-                    Sektionen köper inte längre in extern förvaring
5921 Inköp sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                  - 10,000.00 kr-                  
4310 Äskningar - 35,000.00 kr-                  - 35,000.00 kr-                  
4521 Kunskapsprov ordförande - 1,918.75 kr-                    - 1,200.00 kr-                    Höjda priser och betalning för utbildning
6990 Pedagogiskt pris - 500.00 kr-                       - 500.00 kr-                       
6991 Oförutsedda kostnader - 3,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                    
4215 Alumnimiddag - -   kr-                              - -   kr-                              Se proposition om jubileumsmiddag
4512 Inter-Kommité Teambuilding Äskingspott - 10,000.00 kr-                  - -   kr-                              

x Subventionerad ekologisk mat - -   kr-                              - 10,000.00 kr-                  Ingen använder
x Sektionslokalsutvecklingsfond - -   kr-                              - 140,000.00 kr-               
x Verksamhetsfond - -   kr-                              - 24,940.00 kr-                  

x GDPR - -   kr-                              - 15,000.00 kr-                  Tidigare varit för att betala för slack, slack ger oss gratis 
månad ifall vi behöver ta bort meddelanden.

Summa sektionen - 1,088,418.75 kr-            - 433,640.00 kr-               

Summa kostnader - 2,048,887.75 kr-  - 1,420,519.00 kr-  

Summa intäkter - 1,413,980.00 kr-  - 1,405,650.00 kr-  



Summa kostnader - 2,048,887.75 kr-  - 1,420,519.00 kr-  

Rörelsens resultat  -634,907.75 kr  -14,869.00 kr
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Agnes Mårdh Sektionsmöte: 2019-10-10 
Henry Yang Utgåva: 1 

2019-10-04 

REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 19 

STYRIT JOHAN WENNERBECK & OMAR OUEIDAT 
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret, bortsett från några rapporter, som vid en ytlig 
granskning ser bra ut. Dock finns några detaljer som behöver lösas. Vi rekommenderar därför att 

STYRIT ej blir ansvarsbefriade. 

FRITID CAROLINA LARSSON & TOBIAS KARLSSON 
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

FRITID  blir ansvarsbefriade. 

SNIT KARL WIKSTRÖM & ROBERT PALM 
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att SNIT  
blir ansvarsbefriade. 

FANBÄRERIT ANDRÉAS ERLANDSSON & MATHIAS LAMMERS 
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret, men vissa saker behöver fortfarande lösas. Vi 

rekommenderar därför att FANBÄRERIT  ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 18-19 

ARMIT ELINA OLSSON & RASMUS LINDGREN 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår. Vi rekommenderar därför att  ARMIT blir 

ansvarsbefriade. 

MRCIT ANDERS SIVERTSSON & WIEBKE MEYER 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

MRCIT blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 18 

SEXIT LINNEA BARK & AXEL SVENSSON 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår som vid granskning har problem som behöver 
åtgärdas. Vi rekommenderar därför att SexIT ej blir ansvarsbefriade. 



Agnes Mårdh Sektionsmöte: 2019-10-10 
Henry Yang Utgåva: 1 

2019-10-04 

P.R.I.T. ALEXANDER SELMANOVIC & JIAN SHIN 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

P.R.I.T. blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 17-18 

MRCIT MALIN THELIN & OSCAR NILSSON 
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att MRCIT blir 

ansvarsbefriade. 

SITTANDE 

SEXIT JONATHAN EKSBERG & JOHANNES GUSTAVSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-06-30 som vid en ytlig granskning ser bra ut.  

P.R.I.T. THEODOR ANGERGÅRD & WILLIAM ALBERTSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-07 som vid en ytlig granskning ser bra ut.  

NOLLKIT AMANDA DEHLÉN & JONATHAN CARBOL 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

FANBÄRERIT MARIA FORNMARK & CAMILLA SÖDERLUND  
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

DIGIT CARL HOLMBERG & TOBIAS KARLSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-18 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

ARMIT CARL MANNGÅRD & PATRIK EMANUELSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-08-15 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

MRCIT DAVID TORBJÖRNSSON & ERIK BENNERHED 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-13, dock har den skickats in sent 

STYRIT WILLIAM LEVÉN & ERIK JOHNSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SNIT LINNEA JOHANSSON & PONTUS LINDBLOM 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

FRITID TINA SAMIMIAN & EINAR INGEMARSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-09-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 
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1 Förord

Nästan alla större brister är åtgärdade och endast lite arbete kvarstår för digIT. Utöver
det som presenteras nedan finns det fortfarande också ett problem med patetlistor. Då
lösningen på detta problemet beror på sektionens nya kontotjänst har dataskyddsombu-
den valt att inte rapportera om problemet i den här rapporten. Den temporära lösningen
är att styrelsen har patetlistorna.

Det har däremot uppståt ett antal mindre brister som kan läsas om nedan, detta är där-
emot inte helt oväntat då det kontinuerligt sker ett byte av medarbetare inom sektionen
samt att det händer att man gör misstag. Trots detta strävar vi så klart alltid mot att
sektionen ska ha 0 brister i framtiden.

1.1 Metodik

Vi har granskat de kommittéer som ses nedan ytligt och rapporterat de brister vi funnit.
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2 digIT

Brister

B1. Avtal saknas för hantering av persondata
Detta är ett problem då digIT inte har någon tillåtelse att hantera datan.

B2. Otydliga ansvarsområden
Det är oklart om vilka som har ansvar för vissa tjänster och därmed vilka som har ansvar
för eventuell persondata som finns på dessa tjänster.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
Avtal skrivs och publiceras med tjänsterna.

B2. Ej åtgärdat
Det skall dokumenteras vilka system som tillhör vilka delar av organisationen.

Kommentarer

digIT har fortfarande kvar några brister i sin hantering av persondata. Det sker dock
ett kontinuerligt arbete som gör att listan över brister kontinuerligt krymper. Vi ser inte
att några ytterligare åtgärder krävs men uppmanar digIT att fortsätta arbetet med att
åtgärda de brister som finns kvar så fort som möjligt.
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3 FanbärerIT

Brister

B1. Gamla formulär från tidigare år
Datan ska ha tagits bort vid ett tidigare tillfälle.

B2. Otillräckligt avtal De använde ett avtal till ett av deras arrangemang som saknade
flera viktiga delar.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
FanbärerIT har tagit bort ovan nämnd data innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

B2. Ej Åtgärdat
FanbärerIT får vara noggrannare vid skrivning av framtida avtal.

Kommentarer

FanbärerIT har ett par brister varav en har åtgärdats, vid framtida insamling av data
råder vi FanbärerIT att vara noggrannare vid skrivning av sina avtal. Vi ser i nuläget
inte att några ytterligare åtgärder krävs.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

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

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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4 frITid

frITid har ej blivit granskade denna läsperiod, det har däremot påträffats en brist som
ansågs behöva nämnas i denna rapport.

Brister

B1. Otillräckligt avtal
De har använt sig av ett otillräckligt avtal vid anmälning till ett av deras arrangemang.

Åtgärder

B1. Ej åtgärdat
frITid får vara noggrannare vid skrivning av avtal i framtiden.

Kommentarer

Vi ser i nuläget inte att några ytterligare åtgärder krävs.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Granskning av datahantering

Sida 6 av 9

5 MRCIT

Brister

B1. Avtal saknas från formulär i år.
De har samlat in data utan att något avtal för denna insamling.

B2. Listor med antagna till masterprogrammen MPDSC (Data Science)/
MPSOF (Software Engineering) / MPIDE (Interaction Design and Techno-
logies) utan avtal
MRCIT har hanterat data som de har fått från Master-programansvariga utan att ha
något avtal för att hantera denna data.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
MRCIT har tagit bort datan innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

B2. Åtgärdat
MRCIT har tagit bort datan innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

Kommentarer

MRCIT har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Granskning av datahantering

Sida 7 av 9

6 P.R.I.T.

Brister

B1. Mail med persondata om kårvärdar
Mail med persondata om kårvärdar fanns kvar långt efter pubrundan.

B2. Eventuella mail med persondata
P.R.I.T. befarar att de har kvar mail med persondata i.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
P.R.I.T. tog bort datan under granskningsmötet.

B2. Åtgärdat
P.R.I.T. har gått igenom och tagit bort ovan nämnd, relevant, data innan sektionsmöte
LP1 år 19/20.

Kommentarer

P.R.I.T. har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it
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Chalmers studentkår
Granskning av datahantering
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7 sexIT

Brister

B1. Saknas avtal vid insamling av data om puffar
Data om puffar till arrangemang har sparats utan avtal.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
sexIT har tagit bort ovan nämnd data innan sektionsmöte LP1 år 19/20.

Kommentarer

sexIT har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

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

Brister

B1. Gammal data kring studentrösten
Kåren samlar in data utan giltiga avtal genom sektionen, och tidigare har sektionen inte
gjort tillägg om detta i studentrösten. Datan ska ha tagits bort vid ett tidigare tillfälle.

B2. Kontaktuppgifter till tidigare medlemmar.
Datan kan innehålla personuppgifter som inte är insamlade med korrekt samtycke.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
styrIT har tagit bort ovan nämnd data innan sektionsmöte LP1 år 19/20. I framtiden
kommer det finnas avtal från sektionen som behandlar den här datan.

B1. Åtgärdat
styrIT Väntar på åtgärder angående digIT som behöver lösas innan det här problemet
kan lösas.

Kommentarer

styrIT har små brister som alla åtgärdats. Vi ser inte att några ytterligare åtgärder
krävs.

Teknologsektionen Informationsteknik
Hörsalsvägen 9
412 58 Göteborg

styrit@chalmers.it
https://chalmers.it
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7 Ekonomiska berättelser



ARMIT 18/19
Intäkter

Beskrivning Budgeterat Inkomst Diff Kommentar

Intäkter aspning 0 kr 1 060 kr 1 060 kr Dag betalar tillbaka för aspevent
Äskning 0 kr 2 927,15 2 927,15 Et rajv
Arrangemang 74 000,00 kr 76 042,17 2 042,17 kr

DatE-IT 320 000,00 kr 360 000,00 kr 40 000,00 kr Det gick bra

Lunchföreläsningsmat 40 000,00 kr 16 420 kr -23 580,00 kr
mindre lunchföreläsningar, 
ericsson betalar i kontrakt

Lunchföreläsningar 60 000,00 kr 0 kr -60 000,00 kr

Typ alla lunchföreläsningarna 
ingick i kontrakten eller var 
tillsammans med DAG och då ofta 
med Pub vilket gjorde att vi inte 
hade en lunchföreläsning som föll 
under denna

Samarbetsavtal 184 175,00 kr 88 975 kr -95 200,00 kr

Kontrakten blev mindre då vi tog 
bort företagsevent på kontor samt 
Ericsson som har störst kontrakt 
hade/har inte betalat sitt kontrakt 
än men dessa kommer under 

Annonsering 40 000,00 kr 34 500 kr -5 500,00 kr Inte lika mycket pr som vi trodde

718 175,00 kr 579 924,32 -138 250,68



Kostnader

Beskrivning Budgeterat Använt Diff

Aspning 3 000,00 kr 4 060 kr -1 060 kr Vi la ut för DAG på ett event
Kostnader för event och lunchföreläsningar 62 000,00 kr 46 341 kr 15 659 kr

Date-it samarbetsavtal 81 500,00 kr 81 660,00 kr -160 kr

Tror typ lunchbiljetterna som ingick 
i kontrakten blev dyrare eller något 
sånt

Studentnytta 10 000,00 kr 0 kr 10 000 kr roliga saker som ej blev av
Reklamkampanj 2 500,00 kr 138,40 kr 2 361,60 kr

Trodde vi skulle FB-boosta mer än 
vi gjorde

Extern representation 1 000,00 kr 106,90 kr 893,10 kr

Sunfleet 2 000,00 kr 0 kr 2 000 kr
Tänka göra fler events på 
lindholmen men det blev inte av

Busskort 2 800,00 kr 0 kr 2 800 kr --||--
Inventarier 4 000,00 kr 0 kr 4 000 kr
Teambuilding 3 780,00 kr 3 772,89 7,11 kr
Förbrukningsmaterial 1 000,00 kr 301 kr 699 kr kuvert, frimärken,
Profilering 3 000,00 kr 2 998,00 kr 2 kr
Överlämning 3 000,00 kr 2 709,00 kr 291 kr

179 580,00 kr 142 087 kr 37 493 kr

538 595,00 kr 437 837 kr -100 758,13 kr



Kommentar: De stora skillnaderna ligger i att 
inte alla kontrakt har blivit betalda där 
framförallt ericsson är långsamma. Utöver 
detta så var vi lite väl ambitiösa i hur många 
events vi kunde hålla utanför kontrakten. Tror 
inte riktigt att vi insåg hur många events vi var 
tvugna att hålla bara genom dem. 



Ekonomisk berättelse P.R.I.T.

Konto Namn Halvår 1 Halvår 2 Summa Budget Kvar

3210 intäkter arrangemang 1368 34049.35 35417.35 21000 -14417.35

3216 intäkter pubrunda 50919 41551 92470 102000 9530

3232 nyckeldep 200 0 200

3242 intäkter aspning 0 1760.1 1760.1 -1760.1

4210 kostnader arrangemang 2306.5 24234.94 26541.44 25000 -1541.44

4216 kostnader pubrunda 34733.26 35266.93 70000.19 74000 3999.81

4222 kostnader mat arrangörer 3502.59 2396.11 5898.7

4241 kostnader överlämningar 1350 0 1350 3000 1650

4242 Kostnader aspning 0 4311.78 4311.78 3000 -1311.78

4312 iZettle 640.32 766.07 1406.39

4313 swish 611.52 1311 1922.52

4320 hubben 1299 1683.27 2982.27

4510 intern reps 2615.46 1794.54 4410 4410 0

4511 extern reps 1783.8 0 1783.8

5410 förbrukningsinventarier 13796.81 1013.4 14810.21 30000 15189.79

5420 förbrukningmaterial 15362.66 13785.67 29148.33 27000 -2148.33

5610 bil 2550.19 4775.5 7325.69 6000 -1325.69

5610 parkeringsavgifter 0 114 114

5920 profilering 7000 0 7000 7000 0

6020 representation 1137.9 1240 2377.9

6110 kontorsmaterial 82.9 0 82.9

6990 övriga kostnader 0 0 0 3000 -4687.51
summa övrigt 7687.51



 

 

 

 

 

Ekonomisk berättelse 

frITid 18/19 
  



Utgifter 

 

 

Intäkter 

Post Budgeterat Resultat 
CM 0,00 kr 2 400,00 kr 

  
  

Summa 0,00 kr 2 400,00 kr 
 

 

Utgifter via äskningar 

Post Budgeterat Resultat 
Klättring 0,00 kr 1 820,00 kr 

  
  

Summa 0,00 kr 1 820,00 kr 

Post Budgeterat Resultat 
Lokalhyra 2 000,00 kr 2 000,00 kr 
Profilering 3 000,00 kr 3 000,00 kr 
CM 2 000,00 kr 4 410,00kr 
Inventarier 2 250,00 kr 2 129,00 kr 
Aspning 3 000,00 kr 2 375,15 kr 
Arrangemang 10 250,00 kr 11 800,53 kr 
Teambuilding 3 780,00 kr 3 772,84 kr 
Överlämning 2 250,00 kr 1 337,64 kr 
   
Summa 28 530,00 kr 30 825,16 kr 



Resultat snIT1819
Budgeterat Använt Skillnad

(Intäkter snIT) - 3250 Programledningsstöd 30 000,00 kr 30 000,00 kr 0,00 kr
(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Sittning 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr
(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Pris 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr

Summa bidrag 40 000,00 kr 40 000,00 kr 0,00 kr

Summa intäkter 40 000,00 kr 40 000,00 kr 0,00 kr

Kostnader snIT

Konto Beskrivning  Summa
Arrangemang

(Bankkonto sexIT) - 1922 Pedagogiska Priset Sittning 7 000,00 kr 6 900,00 kr 100,00 kr
(Kostnader arrangemang) - 4210 Pedagogiska Priset Pris 5 000,00 kr 5 098,95 kr −98,95 kr

(Kostnader aspning) - 4242 Aspning 3 000,00 kr 2 372,12 kr 627,88 kr

 (Kostnader arrangemang) - 4210 Kursvalsmingel 1 000,00 kr 629,40 kr 370,60 kr
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Pluggfrukostar 7 000,00 kr 5 184,63 kr 1 815,37 kr
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Studiefrämjande föreläsningar 10 000,00 kr 2 800,00 kr 7 200,00 kr
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Pluggkvällar/Workshops 3 100,00 kr 3 100,00 kr 0,00 kr
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Mottagning arrangemang 1 125,69 kr 1 125,69 kr 0,00 kr
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Kursutvärdering 0,00 kr 190,14 kr −190,14 kr

(Inköp förbrukningsmaterial) - 5420 Förbrukningsmaterial 150,00 kr 40,00 kr 110,00 kr

Summa arrangemang 37 375,69 kr 27 400,93 kr 9 974,76 kr

Kommittéen
(Kostnader inter representation) - 4510 Teambuilding 2 520,00 kr 1 515,05 kr 1 004,95 kr

(Profilkläder och matrial) - 5920 Profilering 2 000,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr
(Kostnader överlämningar) - 4241 Överlämning 2 250,00 kr 1 135,00 kr 1 115,00 kr

Summa kommittéen 6 770,00 kr 4 650,05 kr 2 119,95 kr

Extern representation
(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Kandidat 4 800,00 kr 2 220,00 kr 2 580,00 kr
(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Master 5 600,00 kr 1 820,00 kr 3 780,00 kr

(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten - -   kr-           1 547,00 kr - 1 547,00 kr-  

Summa extern representation 10 400,00 kr 5 587,00 kr 4 813,00 kr

Summa kostnader 54 545,69 kr 37 677,98 kr 16 867,71 kr
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8 Verksamhetsberättelser



Verksamhetsberättelse

ArmIT 18/19

Elina Olsson



Styrelsens sammanställning

Ordförande: Elina Olsson
Kassör: Rasmus Lindgren
Vice ordförande: Erik Magnussson
Ledamöter: Arvid Björklund, Carl Lundborg, Jack Ahlkvist

Det åligger ArmIT

ArmITs åttaganden innefattar att förmedla information rörande arbetsmark-
nadsfr̊agor till studenter, förmedla en bred och representativ bild av arbets-
marknaden till studenter samt främja relationer mellan näringslivet och sektio-
nen samt dess medlemmar.

Läsperiod 4

Det nya styret anordnade interna teambuildings, och tillsammans med den
gamla styrelsen anordnades följande arrangemang:

• 2 lunchföreläsningar

• 3 kvällsevent

Läsperiod 1

ArmIT hade som m̊al att synliggöra verksamheten mer, genom att exempelvis
vara mer närvarande under mottagningen. Detta genomfördes genom att delta
p̊a samt anordna ett flertal evenemang:

• Nollanlunch

• Företagsfrukost i Hubben

• 3 lunchföreläsningar

• Fixade sponsrade produkter till mottagningen

• 1 kvällsevent

• Deltagit p̊a Tivolit

• Deltagit p̊a rundvandringen b̊ade p̊a Johanneberg och Lindholmen

• 1 monterevent

Under denna läsperiod arbetade ArmIT även med förberedelser inför DatE-IT.



Läsperiod 2

I läsperiod 2 arrangerades:

• 3 lunchföreläsningar

• 3 kvällsevent

• 2 monterevent

• DatE-IT

Läsperiod 3

Här började den intensiva sökningen efter drivna och skickliga efterträdare.
Detta gjordes genom diverse aspningsevent, närmare bestämt:

• Smygaspning p̊a JA

• LFSK (Lunchföreläsningssittningskickoff)

• LFS (Lunchföreläsningssittning)

• Drömmen om DatE-IT

• Bowling

Utöver aspningen anordnades även:

• ET-raj

• 3 lunchföreläsningar

Läsperiod 4

De skickliga efterträdarna tog över stafettpinnen! Tillsammans med dessa anord-
nades:

• Ett flertal lunchföreläsningar

• 1 pubkväll

• 1 mingelevent

• 1 monterevent



Utvärdering

Vi anser att ArmIT 18/19 genom diverse arrangemang och deltagande p̊a event
har fullföljt sina åttaganden. Vi har även under hela verksamhets̊aret jobbat ak-
tivt för att uppfylla v̊ar vision. Till exempel synliggjordes ArmITs verksamhet
mer eftersom vi deltog under ett flertal evenemang undermottagningen. Ett
annat m̊al var att föbättra ArmITs interna struktur, vi anser att vi uppn̊att
detta d̊a vi bland annat överg̊att fr̊an Podio till Google Drive samt jobbat med
att sparad data ska följa GDPR-lagen. Vi har även varit i kontakt med nya
företag, utvärderat och reflekterat och dokumenterat löpande om verksamheten
samt planerat och förbättrat överlämningen.

Vi har även utfört de flesta av arrangemangen i verksamhetsplanen. Dessvärre
uteblev den planerade studieresan i brist p̊a tid hos styrelsemedlemmarna. Det
blev inte heller n̊agot studiebesök till n̊agot företag, delvis p̊a grund av litet
intresse av detta fr̊an sektionen.

Slutord

Vi är överlag mycket nöjda med v̊art år i ArmITs styrelse och är övertygade om
att vi genererat m̊anga betydande möten mellan studenter och representanter
fr̊an arbetslivet. Vi är även tacksamma för det nätverk vi byggt upp under
året, b̊ade personligen och för sektionen. Vi är ocks̊a medvetna om att det finns
förbättringspotential p̊a flera omr̊aden inom verksamheten och är säkra p̊a att
det nya ArmIT-styret kommer göra sitt bästa för att fortsätta utvecklingen.



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  

frITid 18/19 



Styrelsens sammanställning 
Ordförande: Carolina Larsson 

Kassör:  Tobias Karlsson 

Ledamöter:  Alexander Selmanovic, Jacob Rohdin, Peter Gärdenäs, Max Arfvidsson Nilsson 

 

Verksamhetsåret 

Löpande verksamhet 

frITid har arrangerat två timmars idrottspass nästan varje vecka under verksamhetsåret 

18/19. Idrottspassen har mestadels varit i motionshallen och då efterföljts av bad och bastu, 

vissa veckor har arrangemangen även varit utanför campus på andra idrottsanläggningar.  

frITid har även haft kontinuerliga interna möten och även externa möten med CHESS, 

Chalmers Enade Sportsällskap, för att driva kommitténs verksamhet framåt. 

 

Läsperiod 1 

• Deltagit under mottagningen. 

o Idrottsarr tillsammans med FiF på Mossens IP. 

o Lagat och serverat Nollanlunch. 

o Arrangerat idrottsaktiviteter på spårvagnsfesten. 

o Hållit spökstation tillsammans med MISS på Spökfortet. 

o Tränat och hjälpt Nollan inför och under MK-finalen. 

o Hållit i en samarbetsövningsstation under rundvandring på Lindholmen för 

nya masterstudenter. 

• Samarrangerat basket tillsammans med FiF och MISS på Fysiken. 

• Skickat ut en intresseundersökning för vilka arrangemang sektionsmedlemmarna vill 

ha. 

• Påbörjat, med hjälp av digIT, en ny webbsida för frITid. 

• Införskaffat profilkläder och innebandyutrustning. 

 

Läsperiod 2 

• Arrangerat bordtennis i Exercishuset på Heden. 

• Arrangerat badminton i Fjäderborgen. 

• Tränat samt skickat ett innebandylag till Innebandy-CM. 

• Införskaffat bordtennisrack och bollar. 

• Pausat frITids webbsida pga tidsbrist. 



Läsperiod 3 

• Arrangerat badminton i Fjäderborgen. 

• Arrangerat karate med Chalmers karateklubb. 

• Arrangerat Bordtennis-CM i Exercishuset tillsammans med GBTF, Göteborgs 

Bordtennisförbund. 

• Tränat samt skickat ett volleybollag till Beach Volleyboll-CM. 

 

Läsperiod 4 

• Arrangerat klättring i Klätterlabbet Fysiken. 

• Arrangerad badminton i Fjäderborgen. 

• Arrangerat beachvolleyboll i Kviberg. 

• Arrangerat en tur till Bounce trampolinpark. 

• Skickat ett lag till Stafett-CM oh Fotboll-CM. 

• Införskaffat volleyboll, badmintonlindor och innebandybollar. 

• Haft aspning. 

o Infokväll + beerpongturnering. 

o Taco- & asparrplanering. 

o Asparrangemang genomfört av våra aspar. 

o Strobe light dodgeball. 

o Vinvolley. 

o Bowling. 

 

Reflektion av verksamhetsplanen 
Vi känner att vi uppnådde allt i vår verksamhetsplan. Vi arrangerade gratis veckoenliga 

idrottspass och lyckades erbjuda en stor variation av aktiviteter under året. Aktiviteterna 

baserades till stor del på svar från intresseformuläret för att nå en så stor målgrupp som 

möjligt på sektionen. I samband med våra arrangemang köptes också idrottsutrustning in vid 

behov. Vi hade även samarbeten med andra sektionsidrottsföreningar som gjorde att våra 

sektionsmedlemmar kunde möta folk utanför sin egna sektion. 

Något vi är extra stolta över är att vi skapade ett gott kontaktnät med Göteborgs 

Bordtennisförbund och arrangerade frITids första CM! Vi deltog även på alla övriga CM där 

intresse på sektionen fanns samt stod för anmälningskostnaden åt våra tävlande. 

frITid hade även ett mål om att synliggöras under mottagningen för att locka nya deltagare 

vilket uppnåddes. Vi påbörjade även arbetet med en ny webbsida till frITid i syfte att 

marknadsföras tydligt på ett mer samlat ställe och för att införa ett utlåningssytem av vår 

utrustning. Det sistnämnda för att ge frITid mer kontroll över sina inventarier samt för att 

öka medvetenheten om att man kan låna utrustning gratis. Dock lades arbetet med 

webbsidan på is i LP2 pga tidsbrist men är möjligt att återupptas vid intresse. 



Verksamhetsberättelse P.R.I.T. 2018 

 

Medlemmar 

Ordförande: Alexander Selmanovic 

Kassör: Jian Shin 

Ledamöter: Camilla Söderlund, Erik Jergeus, Filip Andreasson, Mathias Lammers, Sara Kitzing 

 

Sammanfattning verksamhet år 2018 

Läsperiod 3: 

• Pubrunda 

• Fettisdagen 

• Alla Hjärtans Dag 

Läsperiod 4: 

• Pubrunda  

• Pluggfrukost 

• ET-raj 

• FixaHubbenDag 

• Filmkväll 

• FestU (SpringBreak och Valborg) 

• Målat IT-märket 

Rustvecka: 

• Byggt om HASen från mötesrum till förvaringsrum 

• Byggt laddstation för mobiler 

• Målat om Studierumsdörren, samt möblerat om 

• Städat 

Läsperiod 1: 

• Mottagningen: 

o Första Dagen 

o Bastun 

o Spårvagnsfesten 

o Tivolit 

o Kappseglingen 



o FestU (NollKalaset och NollFinalen) 

o Phadderkampsfinalen 

o ZåpIT 

o Mottagningsfinalen 

• Pubrunda 

• Pluggfrukost 

• Initierat StädNollan 

Läsperiod 2: 

• Pubrunda 

• Aspning 

• Sittning (Oktobersittning och Julsittning) 

• FestU (HalloweenKalaset) 

• FixaHubbenDag 

• Julpub 

Under alla läsperioder gjordes även mindre rust och inköp såsom lagning av bord. 

 

Summering verksamhet 2018 

P.R.I.T. har under 2018 arrangerat har utfört alla arrangemang som planerat i 

verksamhetsplanen. Vi hade dock önskat att antalet mindre arrangemang hade varit lite större 

än verkligheten, men då ambitionsnivån på de större, centrala arrangemangen varit hög så har 

det inte varit möjligt.  

Under Mottagningen var P.R.I.T. med och hjälpte till samt arrangerade många arrangemang 

vilket gjorde att engagemanget att arrangera egna arrangemang minskade.  

 
 
____________________________ 

 
 
____________________________ 

Alexander Selmanovic 
Ordförande P.R.I.T. 2018 

Jian Shin 
Kassör P.R.I.T. 2018 
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1 Förord

snIT’18/19 bestod av ordförande Karl Wikström, vice ordförande Arvid Runvik, kassör
Robert Palm och sekreterare Agnes Mårdh.

2 Operativt arbete

Nedan hittas det operativa arbete som vi har gjort under vårt verksamhetsår. Mycket
här faller in under det operativa arbete snIT är ålagda.

• Möten såsom: programråd, UU, PL, möten med vUO, interna lunchmöten, PA-
möten på masternivå, kursnämnder, klassrepresentatsmöten och masterrepresen-
tantsmöten

• Övervakning såsom: påmint studenter om obligatorisk tentaanmälan, påmint exa-
minatorer om att uppdatera kurs-PM, behandlat inkomna åsikter kring program-
met och kurserna, diskuterat och påmint om att svara på kursenkäter samt han-
terat den stora miniräknarkrisen

• Planerat och arrangerat studentrösten tillsammans med styrIT

• Planerat och arrangerat pedagogiska priset tillsammans med sexIT

• Arrangerat aspning

• Arrangerat överlämning

3 Mottagning

Vi var med på mottagningen 2018. Under mottagning så var vi med på/höll i följande
arrangemang:

• Nollanlunch

• Phadderkampsfinalen

• Pluggkvällar för Nollan

• Quizkväll med digIT

• Station på MRCIT:s rundvandring på Lindholmen
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4 Aspning

Vi höll även i aspning och under aspningen hade vi följande arrangemang:

• Infokväll

• Case-kväll

• Planering inför/arra kursvals- och mastermingel

• Middag med aspar på JA Pripps

5 Arrangemang

Utöver det operativa arbete, mottagning och aspning har vi även hållit i vissa arrange-
mang. Dessa var:

• Pluggfrukostar tillsammans med P.R.I.T.

• Kursvals- och mastermingel

• Git-workshop med DNS

• LATEX-föreläsning med DNS som del av ingengörskompetenskursen för årskurs 2

• Stressföreläsning med DNS, IT-SAMO och D-SAMO

• Kursutvärderingsfika

6 Övrigt

I övrigt så har vi även varit på en SAMO + studienämndskickoff som arrangerades av
Kårledningen, haft teambuildning samt varit på GDPR-utbildning.

Vi hade önskat att få till ett mer ambitiöst arrangemang som berörde kursvalsenkäter,
för att försöka öka svarsfrekvensen. Detta hann vi tyvärr inte med, så istället så påminde
vi på chalmers.it, gjorde ett inspring samt delade ut fika i hubben för att synliggöra det
något.



Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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9 Nomineringar

10 Övriga handlingar
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1510  Kundfordringar 134 365,91 134 365,91 -14 000,00 120 365,91 

1610  Fordringar PRIT 990,07 990,07 315,68 1 305,75 

1611  Fordringar sexIT -16 372,32 -16 372,32 16 372,32 0,00 

1612  Fordringar NollKIT 1 163,00 1 163,00 -1 163,00 0,00 

1613  Fordringar frITid 53,00 53,00 -53,00 0,00 

1614  Fordringar armIT -275 359,75 -275 359,75 275 359,75 0,00 

1615  Fordringar digIT -2 659,66 -2 659,66 2 659,66 0,00 

1616  Fordringar MRCIT 556,44 556,44 -556,44 0,00 

1617  Fordringar StyrIT 157,00 157,00 -157,00 0,00 

1618  Fordringar Medlemmar 44,15 44,15 0,00 44,15 

1630  Skattekonto 20 207,00 20 207,00 0,00 20 207,00 

1790  Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 71 350,99 71 350,99 -67 377,49 3 973,50 

Summa kortfristiga fordringar -65 504,17 -65 504,17 211 400,48 145 896,31 

Kassa och bank

1920  Bankkonto StyrIT 77 705,92 77 705,92 409 231,21 486 937,13 

1921  Bankkonto PRIT -5 091,84 -5 091,84 0,00 -5 091,84 

1922  Bankkonto SexIT 30 621,14 30 621,14 0,00 30 621,14 

1923  Bankkonto NollkIT 5 191,75 5 191,75 0,00 5 191,75 

1924  Bankkonto FrITid 1 255,44 1 255,44 0,00 1 255,44 

1925  Bankkonto armIT 537 502,78 537 502,78 -200 000,00 337 502,78 

1926  Bankkonto digIT 23 870,18 23 870,18 0,00 23 870,18 

1927  Bankkonto MRCIT 3 765,92 3 765,92 0,00 3 765,92 

1928  Bankkonto snIT 14 583,81 14 583,81 0,00 14 583,81 

1929  Bankkonto FanbärerIT 1 259,11 1 259,11 3 000,00 4 259,11 

1930  Bankkonto Swish 7 575,50 7 575,50 -7 575,50 0,00 

1931  Bankkonto Depositioner 16 600,00 16 600,00 0,00 16 600,00 

1940  Placeringskonto 20 000,00 20 000,00 330 000,00 350 000,00 

Summa kassa och bank 734 839,71 734 839,71 534 655,71 1 269 495,42 

Summa omsättningstillgångar 669 335,54 669 335,54 746 056,19 1 415 391,73

SUMMA TILLGÅNGAR 669 335,54 669 335,54 746 056,19 1 415 391,73

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2060  Eget kapital -836 139,98 -836 139,98 0,00 -836 139,98 

2069  Årets resultat -7 230,16 -7 230,16 0,00 -7 230,16 

Summa eget kapital -843 370,14 -843 370,14 0,00 -843 370,14

Kortfristiga skulder

Sida 1(2)
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2440  Leverantörsskulder -98 221,50 -98 221,50 95 091,50 -3 130,00 

2510  Skattekostnader 53 503,00 53 503,00 13 647,16 67 150,16 

2611  Utgående moms på försäljning inom 
Sverige 25% -16 959,00 -16 959,00 -595,87 -17 554,87 

2641  Ingående moms 7 799,09 7 799,09 0,00 7 799,09 

2700  Mottagna depositioner -700,00 -700,00 0,00 -700,00 

2910  Skulder PRIT -5 255,35 -5 255,35 817,11 -4 438,24 

2911  Skulder sexIT 4 714,92 4 714,92 -4 714,92 0,00 

2912  Skulder NollKIT -2 692,65 -2 692,65 2 692,65 0,00 

2913  Skulder frITid 8 000,00 8 000,00 -8 000,00 0,00 

2917  Skulder StyrIT 31 736,95 31 736,95 -636,57 31 100,38 

2918  Skulder medlemmar -18 856,42 -18 856,42 185,00 -18 671,42 

2919  Skulder Swish -19,50 -19,50 49,50 30,00 

2920  Övriga skulder 5 587,95 5 587,95 -11 587,95 -6 000,00 

2921  Skulder FanbärerIT 0,00 0,00 -1 627,20 -1 627,20 

2990  Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter -1 678,28 -1 678,28 0,00 -1 678,28 

Summa kortfristiga skulder -33 040,79 -33 040,79 85 320,41 52 279,62

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-876 410,93 -876 410,93 85 320,41 -791 090,52

BERÄKNAT RESULTAT -207 075,39 -207 075,39 831 376,60 624 301,21

Sida 2(2)
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