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2019-12-12, 17:32 - sent

Sida 2 av 67

Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP2
Teknologsektionen Informationsteknik

Datum: 2019-12-12
Tid: 17:32 - sent

Plats: HB4, Campus Johanneberg

§1 Mötets öppnande

William Levén, ordförande i styrIT, öppnar mötet 17:32.

§2 Val av mötets ordförande

Simon Sundström väljs in till mötets ordförande.

§3 Val av mötets sekreterare

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

§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare

Theodor Angerg̊ard och Eric Carlsson väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.

§5 Närvarande

• it19: 26

• it18: 24

• it17: 20

• it16: 14

• it15: 3

• it14: 1

• it13: 0

• it12: 1

• Master: 1

• Övriga: 2

• Totalt: 92

§6 Mötets behöriga utlysande

Vidar Magnusson informerar mötet om att mötet utlystes den 28 november, vilket i enlighet med
stadga är minst 10 läsdagar innan mötet.

Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§7 Föreg̊aende mötesprotokoll

Vidar Magnusson g̊ar igenom föreg̊aende mötesprotokoll.

• Vi hade inval till Jubileumsmiddagsgrupp, Personuppgiftsombud, Kandidatmiddagsgrupp, Re-
visorer och vi hade fyllnadsval till valberedningen.

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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• Vi röstade igenom följande motioner:

– Utöka NollKIT med en ledamot.

• Vi röstade igenom följande propositioner:

– Ersätta nästkommande Alumnimiddagsgrupp med en Jubileumsmiddagsgrupp.

– Starta kommittéen EqualIT.

Mötet beslutar att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

§8 Fastställande av mötets dagordning

• Följande ändringsförslag läggs.

(a) Lägga till ändring av styrITs budget till dagordningen.

– Mötet beslutar att godkänna tillägget

(b) Flytta punkten Verksamhetsplaner och budgetar till mellan Adjungeringar och Personval
1

– Mötet beslutar att godkänna ändringen

(c) Lägga till meddelande fr̊an studentk̊aren.

– Mötet beslutar att godkänna ändringen

(d) Flytta talmansinvalet till innan MrcIT invalet.

– Mötet beslutar att godkänna ändringen

(e) Ta boret EqualIT invalet.

– Diskussion

– N̊agon kanske vill ställa sig upp, tar inte mycket tid.

– Ingen styrelsen vet om har varit intresserad och känner inte att vi kan rekommendera
n̊agon som inte var p̊a workshopen. - Johannes Matsson, SAMO i styrIT.

– Mötet beslutar att godkänna ändringen

(f) Flytta övriga fr̊agor till före personval 2.

– Mötet beslutar att godkänna ändringen

Mötet fastställer dagordningen med samtliga ändringar.

§9 Adjungeringar

Mötet beslutar att Oskar Börjesson f̊ar närvaro-, och yttranderätt.

§10 Verksamhetsplaner och budgetar

(a) styrIT budgetändring.

• Erik Johnsson föredrar budgetändringsförslaget.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Vart kommer pengarna ifr̊an?

– Resultatet blir lägre. - Erik Johnsson.

– Vi har inte s̊a mycket där ute (Lindholmen) hur kommer vi använda det?

– Vi har tv̊a masterprogram där ute. - William Levén, ordförande i styrIT.

– Vilka kommer att bestämma om hur det kommer att se ut där ute? Är det en grupp
personer eller n̊agon enskild?

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– Just nu driver jag att spendera detta för att inreda lokalen. - William Levén, ordförande
i styrIT.

• Mötet öppnar upp till diskussion.

• Mötet g̊ar till beslut om att godkänna budgetändringen.

• Mötet godkänner budgetändringen för styrIT 19/20.

§11 Personval 1

(a) Talman

• Oscar Börjesson nominerar sig till Talman, presenterar sig, svarar p̊a fr̊agor fr̊an sek-
tionsmötet och lämnar lokalen.

• Mötet öppnar för diskussion.

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet väljer in Oscar Börjesson som talman VT-20.

(b) MRCIT

• Ordförande

– Emil Josefsson (19970508-6891) nominerar sig till ordförande för MRCIT20, presente-
rar sig, svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet och lämnar lokalen.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Emil Josefsson som ordförande i MRCIT20.

• Kassör

– Elina Olsson (19950728-4843) nominerar sig till kassör för MRCIT20, presenterar sig,
svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet och lämnar lokalen.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Elina Olsson som kassör i MRCIT20.

• Ledamot (2− 5)

– William Levén och Naren Hariharakrshnan nominerar sig, presenterar sig och svarar
p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet en och en, medan resterande sökande st̊ar utanför lokalen.

– John Segerstedt har nominerat sig via mail.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut. Mötet beslutar att välja in ledamöterna i klump. Mötet väljer
in William Levén, Naren Hariharakrshnan och John Segerstedt som ledamöter i MR-
CIT20.

§12 Meddelanden

(a) William Levén - styrIT

• styrIT har h̊allt ett fyllnadsval till kandidatmiddagen och valde d̊a in Gustav Lahti och
Ida Dahl.

• Vi arbetar p̊a en lokal p̊a lindholmen och det som återst̊ar är möblering. När detta är klart
kommer vi öppna upp den för alla p̊a sektionen.

• Vill ocks̊a ta en bild p̊a sektionsmötet.

(b) K̊arstyrelsen via Simon Hansson

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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• Västtrafik har beslutat att chalmerskortet inte ska finnas längre, jobbar p̊a alternativa
lösning, allt fr̊an att ha en egen busslinje till att högskolan ska göra n̊agot.

• Ändrat budgeten för teknologäskningar. Nu finns det mer pengar och ändrat systemet
fr̊an first come first serve till att de kollas p̊a tillsammans.

• 13 Februari kommer det vara Of Course.

• Studentbarrometern kommer vara den 21 januari, den görs med högskolan s̊a att de och
vi ska veta vad ni tycker.

• Imorgon klockan 07.00 är det luciat̊ag i k̊arrestaurangen. Trevligt att g̊a p̊a om sek-
tionsmötet h̊aller p̊a länge.

§13 Verksamhetsrapporter

(a) ArmIT

(b) digIT

(c) FanbärerIT

(d) frITid

(e) MRCIT

(f) NollKIT

(g) P.R.I.T.

(h) sexIT

(i) snIT

(j) styrIT

• Mötet öppnar för diskussion

– Hur har ni (styrIT) jobbat för att f̊a en kurrator?

– Studenthälsan har ingen kurrator s̊a därmed har jag jobbat p̊a att vi ska f̊a en s̊adan. -
Johannes Mattson SAMO i styrIT

– P.R.I.T. har tagit ned förslagsl̊adan, vad ska ni ha istället?

– Vi ska sätta upp en skylt som hänvisar till suggestit.chalmers.it - P.R.I.T.

– styrIT har haft möte om dateits mässans framtid, vad handlade det om?

– Vi snackade om att slänga ut elektro. - Johannes Mattsson

– Det handlar om att mässans struktur just nu är lite skev, vilket innebär att ekonomin och
s̊a ligger hos elektro. Detta vill göras mer frist̊aende och kommer ta l̊ang tid. - Johannes
Mattson

– snIT har haft möte med DNS om framtida arrangemang.

– Just nu pratas det om att ha en git workshop i LP3. - snIT

– Kommer snIT att diskuttera med föreläsare om vad ettorna har lärt sig?

– NollKIT har utvärderat mottagningen, har ni kommit fram till en förändring ni vill se
nästa år? Vad är den störstaförändringen ni vill göra?

– Vi vill mer utvärdera vad som har g̊att bra och vad som har g̊att d̊aligt, bland annat hur
man kan göra mottagningskampen mer attraktiv. - NollKIT19

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump

§14 Datahanteringsrapport

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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• Joakim Hulthe föredrar datahanteringsrapporten.

• Mötet öppnar för fr̊agor

– S̊ag att p̊a styrIT har kontaktlistor till äldre studenter.

– Anledningen till att de ligger kvar är att vi hoppas kunna samla in samtycke fr̊an alla
personer s̊a att vi kan beh̊alla dem. De är ocks̊a lite olika format och s̊a men vi jobbar p̊a
det. - Replik styrIT

• Joakim Hulthe informerar att nyinvalda p̊a mötet kommer behöva fylla i ett formulär senare.

• Mötet beslutar att lägga datahanteringsrapporten till handlingarna.

• Mötet beslutar att lägga datahanteringsrapporten till handlingarna.

§15 Revisionsberättelse

• Gustav Lahti föredrar revisionsberättelsen.

• De man rekommenderar att bli ansvarsbefriade är:

– styrIT 18/19

– FanbärerIT 18/19

– sexIT 18

• Öppnar för fr̊agor

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

• Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser

(a) styrIT 18/19

• Johan Wennerbeck föredrar verksamhetsberättelsen.

• Omar Oueidat föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Vad används sektionsutvecklingsfonden till?

– Brandlarm var en av tankarna. - styrIT 18/19

– Jag tror ni gick över p̊a aspningsbudgeten?

– Vi tog ett aktivt beslut att g̊a över aspningsbudgeten för att bland annat ha en lunch
som ledde till att vi fick 3 nya sökande som sedan blev invalda. - Johan Wennerbeck

– Varför st̊ar det se enhetsbudget digIT?

– Jag glömde ta bort den? - Omar Oueidat

– Var det mötet öppet för alla? (ang̊aende att styrIT18/19 spenderade pengar p̊a ett
extra asptillfälle och d̊armed gick över budget)

– Det var öppet för alla men de som vi hört intresse fr̊an fick en inbjudan. Det PRades
ej öppet p̊a chalmers.it. - Johan Wennerbeck

• Mötet öppnar för diskussion.

– Tycker inte det är s̊a konstigt att g̊a över aspningsbudgeten, hade varit nice dock
om arret i fr̊aga hade varit öppet för alla. - Jacob Pedersen (ang̊aende det extra
asptillfället)

– Instämmer.

– Är det h̊arda eller mjuka gränser p̊a budgetar?

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– Det är sektionsmötet som bestämmer.

– Replik sittande styrelse, det finns ingen lag om dessa men det är beslut som tagits av
sektionsmötet och man kanske inte blir rekomenderad att bli ansvarsbefriad om man
inte följer dessa. - William Levén

– Man kan väl bli återbetalningsskyldig för att man har spenderat för mycket i budgeten.

– Vem betalar dessa?

– Jag tar det. - Johan Wennerbeck

– Kan man äska om att f̊a betala tillbaka den här summan?

– Skratt

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Johan Wennerbeck och Omar Oueidat för styrIT 18/19
samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

(b) sexIT 18

• Linnea Bark föredrar verksamhetsberättelsen.

• Axel Svensson föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Ni skrev att ni försökt f̊a ig̊ang en patetgasque, vilket jag hoppas är bra för jag är
taggad. Gjorde ni n̊agot för att pusha det p̊a nästa år? - Ludvig Ekman

– Grejen med patetgasque är ju att det blir en andrahandsprioitering, det kan ocks̊a
vara sv̊art att boka ett datum i gasquen. - Linnea Bark.

• Mötet öppnar för diskussion.

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Linnea Bark och Axel Svensson för sexIT 18 samt att föra
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

(c) FanbärerIT 18/19

• Andreas Erlandsson föredrar verksamhetsberättelsen.

• Andreas Erlandsson föredrar den ekonomiska berättelsen.

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Varför kan han (Mathias Lammers, kassör) inte vara här?

– Jadu, han är inte här, han arrangerar ölprovning. - Andreas Erlandsson

• Mötet öppnar för diskussion.

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Andreas Erlandsson och Mathias Lammers för FanbärerIT
18/19 samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handling-
arna.

§17 Interpellationer

(a) Interpellation om svartlistor

• Simon Sundström läser upp interpellationen.

• William Levén läser upp styrITs svar.

• Mötet öppnar upp för fr̊agor.

– Är svartlistning en grej p̊a andra sektioner?

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– Det är inte nytt p̊a chalmers, vi känner ej till hur det fungerar p̊a andra sektioner,
men p̊a k̊aren centralt s̊a vet vi att det används. Exempelvis av GasqueK och FestU.
- William Levén, ordförande i styrIT.

§18 Propositioner

Inga propositioner

§19 Motioner

Inga motioner

§20 Övriga fr̊agor

(a) ArmIT via Carl Manng̊ard

• ArmIT undrar hur deras budgetpost studentnytta ska kunna användas?

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Vad har den använts till tidigare år?

– Den har använts för studieresa utomlands, San Fransisco för m̊anga år sedan. Eller
föreläsare som inte betalar oss utan att vi betalar dem. - Gamla ArmIT.

– Skidresa till n̊agonstans hade varit kul.

– En sektionsbuss.

– Fler kebabpizzor.

– Som jag först̊ar det har mötet en ganska öppen tolkning p̊a vad studentnytta är. - Carl
Manng̊ard.

– Sektionebil i alla fall, behöver inte vara en buss.

– Skulle tro att syftet d̊a var att det skulle g̊a till arbetsmarknadsrelaterad studienytta.

– Det finns en ouppdaterat bokhylla i studierummet, den kunde man uppdatera.

– Vi tar gärna förslag fr̊an andra kommittéer och fr̊an sektionen generellt.

– Var med när det infördes, var tänkt som en studieresa där man kunde subventionera
priset för s̊adana men det har varit sv̊art att f̊a till s̊adana och därmed har posten inte
använts p̊a ett tag.

– Om man skulle ha en bil och den är sponsrad av ett företag och pengarna g̊ar till
underh̊all av bilen räknas det som arbetsmarknadrelaterat?

– Det är egentligen vad folket i rummet tycker, inte upp till oss. - Patrik Emanuelsson,
kassör ArmIT

– Vad ligger budgetposten p̊a?

– 10.000kr. - Carl Manng̊ard

– Kan säga n̊agra saker fr̊an när jag satt i FARM. Det var bland annat en alumnimiddag
under mottagningen där nollan fick möta alumner, studieresa, mentorskapsprogram-
met fick pengar men det är kanske en annan budgetpost p̊a IT. - Ludvig Ekman

(b) P.R.I.T. via Theodor Angerg̊ard.

• P.R.I.T undrar om de kan f̊a l̊anga hubben och d̊a slänga ut folk ur hubben fr̊an klockan
15:00 nästa fredag (20/12) för att förbereda en pubb?

• Mötet öppnar för fr̊agor.

– Vad ska ni använda dessa tv̊a timmar till?

– Vi ska preppa och göra hubben fin eftersom vi öppnar redan klockan 17.00. - Theodor
Angerg̊ard.

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– Stör det er om enskilda teknologer sitter i studierummet?

– Det är okej att vara i studierummet. - Theodor Angerg̊ard.

– Det är allts̊a storhubben det gäller?

– Ja. - Theodor Angerg̊ard.

– Förtydligande tror pubben öppnar klockan 18. Men den kanske öppnar 17 eller 18 och
det kommer vara stressigt även med dessa tv̊a timmarna.

• Mötet öppnar för diskussion

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet beslutar att l̊ata P.R.I.T. boka hubben fr̊an 15:00 nästa fredag (20/12)

§21 Personval 2

(a) Fyllnadsval kandidatmiddagsgruppen

• Carl Manng̊ard nominerar sig, presenterar sig, svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet och
lämnar sedan lokalen.

• Mötet öppnar för diskussion.

• Mötet g̊ar till beslut.

• Mötet väljer in Carl Manng̊ard till Kandidatmiddagsgruppen 19/20.

§22 Matpaus

• Mötet hämtar pizzor.

• Mötet äter pizzor.

§23 Justering av röstlängden

• it19: 35

• it18: 29

• it17: 22

• it16: 12

• it15: 3

• it14: 1

• it13: 0

• it12: 1

• Master: 0

• Övriga: 0

• Totalt: 103

§24 Personval 3

(a) sexIT

• Ordförande

– Hugo Stegrell och Karl Gunnarsson nominerar sig till ordförande i sexIT 20, presen-
terar sig och svarar p̊a fr̊agor en och en medans den andre är utanför lokalen.

– Valberedningen svarar p̊a n̊agra fr̊agor ang̊aende de tv̊a kandidaterna.

– Mötet öppnar för diskussion.

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– William Levén förklarar att röstsystemet har g̊att sönder men att Theodor Angerg̊ard
har löst det i en annan commit, vilket däremot g̊ar emot reglementet.

– Mötet öppnar för fr̊agor om att använda den nya commiten.

– Vilka ändringar har skett?

– Vi har ändrat node-version.

– Mötet g̊ar till diskussion om att använda den nya commiten.

– Mötet beslutar att för detta sektionsmöte använda den nya commiten

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Karl Gunnarsson (19980326-6338) till ordförande i sexIT 20.

• Kassör

– Hanna Söderström nominerar sig till kassör i sexIT 20, presenterar sig, svarar p̊a fr̊agor
fr̊an sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen läser upp sin nominering för Hanna Söderström.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Hanna Söderström (20000103-9163) till kassör i sexIT 20.

• Ledamöter (3-6)

– Hugo Stegrell, David Andréasson, Erik Berg, Salvilja Zelvyte, Jacob Ristner, Jakob
Henriksson, Erik Gunnarsson och Julia Jönmark nominerar sig, presenterar sig och
svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet en och en, medan resterande sökande st̊ar utanför
lokalen.

– Valberedningen läser upp sina utl̊atande för de sökande.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut, sluten votering begärs, voteIT används.

– Mötet väljer in Jakob Henriksson, Erik Berg, Jacob Ristner, Julia Jönmark, Salvija
Zelvyte, David Andréasson till ledamöter i sexIT 20.

(b) Mötet ajourneras i 20 minuter.

(c) Mötet återuppdtas 22:57.

(d) NollKIT

• Ordförande

– Måns Josefsson nominerar sig till ordförande i NollKIT 20, presenterar sig, svarar p̊a
fr̊agor fr̊an sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger ett utl̊atande om den Måns Josefsson.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in M̊ans Josefsson (19990803-6131) till ordförande i NollKIT 20.

• Kassör

– Albert Lund nominerar sig till kassör i NollKIT 20, presenterar sig, svarar p̊a fr̊agor
fr̊an sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger ett utl̊atande om Albert Lund

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– Mötet väljer in Albert Lund (19990714-6097) till kassör i NollKIT 20.

• Ledamöter (3-6)

– Emil Ekroth, Jon Emilsson, Felix Holmesten, Ida Dahl, Louise Viberg, Josefin Nord
och Vilhelm Hedquist nominerar sig, presenterar sig och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sek-
tionsmötet en och en, medan resterande sökande st̊ar utanför lokalen.

– Valberedningen läser upp sina utl̊atanden för de sökande.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut, sluten votering begärs, voteIT används.

– Mötet väljer in Ida Dahl, Jon Emilsson, Vilhem Hedquist, Felix Holmesten, Josefine
Nord och Louise Viberg till ledamöter i NollKIT 20

(e) Mötet ajourneras i 10 minuter.

(f) Mötet öppnas återigen klockan 00:31.

(g) P.R.I.T.

• Ordförande

– Hugo Stegrell (19980419-1576) nominerar sig till ordförande i P.R.I.T. 20, presenterar
sig, svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger sitt utl̊atande om den sökande.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Hugo Stegrell till ordförande i P.R.I.T. 20.

• Kassör

– Hanna Schaff (20000213-7107) nominerar sig till kassör i P.R.I.T. 20, presenterar sig,
svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger sitt utl̊atande om den sökande.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Hanna Schaff till kassör i P.R.I.T. 20.

• Ledamöter (2-6)

– Aline Eikeland, Viktor Fredholm, Jacob Pedersen, David Möller och Joakim Ohlsson
nominerar sig, presenterar sig och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet en och en, medan
resterande sökande st̊ar utanför lokalen.

– Valberedningen ger sina utl̊atande för de sökande.

– Mötet öppnar för diskussion.

– Mötet g̊ar till diskussion om fyllnadsval för personer som potentiellt ej blir invalda.

– Mötet g̊ar till beslut om fyllnadsval för personer som potentiellt ej blir invalda.

– Mötet beslutar att vi litar p̊a de tre organen valberedningen, styrIT, och P.R.I.T. 20
att fyllnadsvälja de av sektionsmötet vakantsatta.

– Mötet g̊ar till beslut.

– Mötet väljer in Aline Eikeland, Viktor Fredholm och Jacob Pedersen till ledamöter i
P.R.I.T. 20.

§25 Övriga fr̊agor

(a) Utlottning av biobiljett

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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§26 Mötets avslutande

Mötet avslutas 02:15

Simon Sundström
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Theodor Angerg̊ard
Förste justrerare

Eric Carlsson
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, 2019–20 LP2

Verksamhetsrapport ArmIT LP2
Allmänt
ArmIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Haft en intern Aspworkshop och börjat planera för aspning LP3

• Jobbat på att ta fram 2020 års kontrakt med sektionens huvudsponsorer.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har ArmIT arrangerat bland annat:

• DatE-IT mässan tillsammans med DAG och ARME

• Lunchföreläsning med Google

• Pubkväll med Cybercom

• Smygaspning med digIT
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Verksamhetsrapport digIT, 2019–20 LP2

Verksamhetsrapport digIT LP2

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

• Haft två teambuilding-tillfällen

• Satt SuggestIT i underhållsfas

• Lanserat första versionen av HueIT

• Fortsatt GDPR-arbetet i form av en avtalstjänst

• Utfört underhåll på chalmers.it

• Skrivit om findIT med react-digit-components

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har digIT arrangerat följande:

• Första versionen av aspning (Smygaspning tillsammans med ArmIT)
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• Kod och Vin

• Ett flertal öppna workshops

• En heldagsworkshop med Hacktoberfest-tema
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Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP2

Verksamhet
Utöver möten och andra interna aktiviteter har FanbärerIT 19/20 gjort följande sedan
föregående sektionsmöte:

• Beställt frackband och pins

• Museumbesök på Röhsska

• Ost & Vin

• Adventsmys

• Fanan på sektionsmötet
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Verksamhetsrapport frITid LP2
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Haft team building

• Deltagit i innebandy-CM (Och kom tvåa:D)

Arrangemang
frITid har haft arrangemang där alla sektionens medlemmar har kunnat delta.

Regelbundna idrottspass
• frITid har fortsatt med sina regelbundna idrottspass på fredagar i kårhusets mo-

tionshall, som sedan avslutats med bastu och bad.

Specialarrangemang
• frITid har arrangerat pingis på Göteborgs Bordtennisförbund.

• frITid ska i slutet av läsperiod 2 arrangera klättring på Fysiken.

• ffrITid ska i slutet av läsperiod 2 arrangera squash på Landala Squash Hall.

Inköp
• Förbandslåda specialiserad för sportskador

• Ryggsäck

• Pennor och block

Övrigt
frITid har deltagit på CHESS-möte tillsammans med representanter från CIS och övriga
sektionsidrottsföreningar
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Verksamhetsrapport MRCIT LP2
Allmänt
MRCIT har arrangerat ett asptillfälle och försökt få folk till att söka. Men det har varit
ganska dåligt tryck.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har MRCIT arrangerat ett asptillfälle.
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Verksamhetsrapport NollKIT
LP2

Allmänt

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

• Planerat aspning

• Förberett inför överlämning till nästa års NollKIT

• Utvärderat internt mottagningen

• Teambuildning

Arrangemang

Sen senaste ordinaie sektionsmöte har NollKIT arrangerat följande:

• Aspning

– NollKITs egna

∗ Minimottagningen

∗ ZtøKIT

∗ (P)ost & Vin

∗ Sekreten

– Med OvKIT

∗ Aspkickoff

∗ Aspsittningstävlingen (3 dagar)

∗ Aspun

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

LP1 

 

Arrangemang: 
● Oktobersittning - 17/10 
● Puffat Halloween festU - 16/11 
● Aspning 

○ Smygaspning - 21/10 
○ Pubrundaprepp - 6/11 
○ Pubrunda - 7/11 
○ F.R.Å.G.A. P.R.I.T. - 17/11 
○ P.R.I.T.onZ/DALTIT - 20/11 
○ FixaHubbenDagen - 24/11 

Rust: 
● FixaHubbenDagen tillsammans med aspar 

○ Diskade taket 
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○ Demonterade förslagslådan 

○ Byggt ett hetspongbord 

○ Uppgraderat alla fönsterhakar 

○ Målat baksidan av undre hyllan bakom baren vid inomhusfönstret 

○ Spotmåla FRums terassens golv 

○ Ominstallerat fog i köket 

○ Bytt ut pappersdispensers 

○ Paraplycylinder 2.0 

○ Satt tassar alla möbler i storhubben 

○ Dragit om elsladdar bakom baren 

○ Målat om eldosorna som hänger runt omkring i Hubben 

○ Målat om vissa lister 

○ Spotmålat runt omkring på Hubbens väggar 

○ Städat en väldans massa 

Övrigt: 
● Haft teambuilding 
● Haft interna möten 
● Planerat P.R.I.T.s arr under aspningen 
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Verksamhetsrapport sexIT LP2
Allmänt
sexIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Bastu team-building med ovKIT.

• Planering av aspning, gemensamma planeringsmöten med ovKIT.

• Aspning:

– KMK: En kickoff med information om sexIT samt om sexIT’s aspning.

– Aspmästerikalas: Aspar från olika sektioner fick gå på ett kalas tillsammans.

– ”MexicoPrepp”: Förberedelser inför Mexico på dagen och aktiviteter på kväl-
len.

– MexicoPrepp: Sista preppdagen inför Mexico där det allra mesta färdigställ-
des.

– Mexico!!!: En asp-gasque där asparna fick testa på att hålla i en sittning samt
eftersläpp.

– Även gemensamma aspningsarrangemang såsom aspun och aspsittningstäv-
lingen hölls tillsammans med ovKIT.

Arrangemang
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har sexIT arrangerat följande:

• 28/11 Mexico-Gasque

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP2
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Verksamhetsrapport snIT, 2019–20 LP2

Verksamhetsrapport snIT LP2
Allmänt
snIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Haft inspring och påmint om att svara på kursenkäter

• Haft möte med DNS för ett framtida samarr

Arrangemang
Sedan senaste ordinarie sektionsmöte har snIT arrangerat följande:

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

• Pluggkväll

• Börjat planera Pedagogiska Priset tillsammans med sexIT

• Hållit i ett kursvalsmingel
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Verksamhetsrapport styrIT LP2
Allmänt

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

• Teambuildat mer och blivit osams om ost.

• Arbetat med personlig utveckling inom gruppen.

• Etablerat ett projektorienterat arbetsätt inom gruppen

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

• Införskaffat lokal på Lindholmen.

• Påbörjat möblering av lokal på lindholmen.

• Hanterat inkomna äskningar.

• Administrerat sektionens facebook-sidor.

• Hanterat incidenter.

• Deltagit på nästan regelbundna möten med programledningen.

• Deltagit på kårens utskott.

• Producerat och satt upp en plansh som presenterar styrIT

• Bjudit phaddergrupp på tårta.

• Deltagit på högskolans fysisk skyddsrond.

• Deltagit på möten angående dateit-mässans framtid.

• Samlat in data angående tidsfördelning på sektionsmöte.

• Möte med sektionens inspektor.

• Deltagit på möte om digIT’s ansvarsområden.

• Fyllnadsval till kandidatmiddagen.

• Skrivit nyhetsbrev.

• Arbetat med etablering av EqualIT.

• Arbetat med att digitalisera sektionens bokföring.

• Uppdaterat sektionens mallar.

• Undersökt intresse för arbetsmarknadsmässa på lindholmen.
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Verksamhetsrapport styrIT, 2019–20 LP2

• Automatiserat hantering av dokument inför sektionsmötet.

• Arbetat för återinförandet av kurator på Chalmers.

Arrangemang

Sen senaste ordinarie sektionsmöte har styrIT arrangerat följande:

• 14/10 Ordförandemöte. Ett möte där sektionens ordförande träffas för att diskutera
gemensamma frågor.

• 2/11 Ordförandenas ET-Raj med sektionens ordföranden.

• 4/11 Diskussionskväll med ovkIT inför aspning.

• 19/11 Kassörskväll. En kväll då sektionens kassörer får hjälp med sin bokföring.

• 25/11 Studentrösten. Insamling av våra medlemmars åsikt kring diverse frågor för
sektionen och kåren.

• 5/12 EqualIT workshop. Workshop om jämlikhet på IT-sektionen inför inval till
EqualIT.

• 9/12 Julmys med FikIT, FlashIT och HookIT.

• 12/12 Sektionsmöte LP2. Sektionens högsta beslutande organ.
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2 Interpellationer
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Interpellation om svartlistor

Interpellation om svartlistor
Jacob ”π” Pedersen

På styrelsemötet 2019-10-15 tog styrelsen följande beslut: ”Låter kommittéer svartlista
personer från arrangemang men styrelsen ska ha någon form av översikt. Man måste
meddela en person när denne blir svartlistad samt hur länge detta gäller”.

Frågor till styrelsen:

1. Vad bestämmer hur länge en svartlistning gäller?

2. Hur kommer styrelsen att agera för att se till att svartlistor inte används på ett
diskriminerande vis?

3. Vad anser styrelsen vara en rimlig anledning till att svartlista en individ från
arrangemang?
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3 Budgetar



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-                  
3310 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
5410 Lindholmen Inventarier - 50,000.00 kr-                  - -   kr-                              
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 - 1,138,418.75 kr-            - 433,640.00 kr-               

Summa kostnader - 2,098,887.75 kr-  - 1,420,519.00 kr-  



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

Summa kostnader - 2,098,887.75 kr-  - 1,420,519.00 kr-  

Rörelsens resultat  -684,907.75 kr  -14,869.00 kr



Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP2
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4 Revision



Gustav Lahti Sektionsmöte: 2019-12-12 
Henry Yang Utgåva: 2 

2019-12-09 

REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 19 

STYRIT JOHAN WENNERBECK & OMAR OUEIDAT 
Har uppvisat bokslut för hela sitt verksamhetsår som vid noggrann granskning ser bra ut. Vi 

rekommenderar därför att STYRIT blir ansvarsbefriade 

FANBÄRERIT ANDRÉAS ERLANDSSON & MATHIAS LAMMERS 
Har uppvisat bokslut för hela sitt verksamhetsår som vid noggrann granskning ser bra ut. Vi 

rekommenderar därför att FANBÄRERIT  blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 18 

SEXIT LINNEA BARK & AXEL SVENSSON 
Har uppvisat bokslut för hela sitt verksamhetsår som vid noggrann granskning ser bra ut. Vi 
rekommenderar därför att sexIT 18 blir ansvarsbefriade.  

SITTANDE 

SEXIT JONATHAN EKSBERG & JOHANNES GUSTAVSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-10-04 som vid en ytlig granskning ser bra ut.  

P.R.I.T. THEODOR ANGERGÅRD & WILLIAM ALBERTSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut.  

NOLLKIT AMANDA DEHLÉN & JONATHAN CARBOL 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

FANBÄRERIT MARIA FORNMARK & CAMILLA SÖDERLUND  
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

DIGIT CARL HOLMBERG & TOBIAS KARLSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

 



Gustav Lahti Sektionsmöte: 2019-12-12 
Henry Yang Utgåva: 2 

2019-12-09 

ARMIT CARL MANNGÅRD & PATRIK EMANUELSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

MRCIT DAVID TORBJÖRNSSON & ERIK BENNERHED 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

STYRIT WILLIAM LEVÉN & ERIK JOHNSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SNIT LINNEA JOHANSSON & PONTUS LINDBLOM 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

FRITID TINA SAMIMIAN & EINAR INGEMARSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-11-21 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 
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2019-12-12– Sida 37 av 67



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Uppföljning av brister i datahantering

Sida 2 av 6

1 Förord
Det finns i princip inga brister kvar på sektionen, det som återstår är långvariga lösningar
som tar lång tid att tas fram samt arbetet med att upprätthålla den nuvarande nivån.

1.1 Metodik
De kommittéer som inte åtgärdat sina brister till förra sektionsmötet intervjuades nu
igen för att ta reda på hur det gått med arbetet. I den här rapporten presenteras brister
som arbetas med eller inte har åtgärdats.
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2 digIT

Brister från rapport LP1
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
Tjänsten för avtalshantering är under full utveckling men har fortfarande en del arbete
kvar innan den kan släppas.

B2. Ej åtgärdat
Arbetet med att omstrukturera digITs ansvarsområden har påbörjats genom insamling
av åsikter från olika parter. Förslag på omstrukturering kommer att presenteras på ett
framtida sektionsmöte.

Kommentarer
digIT har fortfarande kvar några brister i sin hantering av persondata men jobbar hårt
med dessa. Vi ser inte att några ytterliggare åtgärder krävs.
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3 FanbärerIT

Brister
B1. Otillräckligt avtal De använde ett avtal till ett av deras arrangemang som sak-
nade flera viktiga delar.

Åtgärder

B1. Åtgärdat
FanbärerIT utgår från rekommendationer från DPO:er vid skrivande av användaravtal
numera.

Kommentarer
FanbärerIT har återgärdat alla brister från förra datahanteringsrapporten. Vi ser inte
att några ytterligare åtgärder krävs.
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4 frITid

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

B1. Åtgärdat
frITid utgår från rekommendationer från DPO:er vid skrivande av användaravtal nume-
ra.

Kommentarer
Vi ser inte att några ytterligare åtgärder krävs.
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5 styrIT

Brister
B1. Kontaktuppgifter till tidigare medlemmar.
Datan kan innehålla personuppgifter som inte är insamlade med korrekt samtycke.

Åtgärder
B1. Ej åtgärdat
styrIT väntar på åtgärder angående digIT som behöver lösas innan det här problemet
kan lösas.

Kommentarer
Vi ser inte att några ytterligare åtgärder krävs.
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5 Ekonomiska berättelser



Ekonomisk berättelse sexIT18
"-" betyder att jag inte hade med det i budgeten

Post Budgeterat Utfall Resultat Kommentar
Intäkter
Intäkter gasque: 109 400,00 kr 119 473,32 kr 10 073,32 kr

Intäkter arr: 15 000,00 kr 16 695,85 kr 1 695,85 kr

Intäkter bulten: - 5 208,00 kr 5 208,00 kr Posten fanns inte när budgeten gjordes

Intäkter aspning: - 1 989,00 kr 1 989,00 kr sexIT17s aspning som fick in på vårt år

Övriga intäkter: - 4,00 kr 4,00 kr Fakturor vi skickat där vi fått tilbaka för mycket

Kostnader
Kostnader arrangemang: −15 000,00 kr −32 867,34 kr −17 867,34 kr Vi tjänade så mycket mer än vad vi trott så vi valde att ha en extra sittning (halloween)

Kostnader Gasque: −68 000,00 kr −59 801,16 kr 8 198,84 kr

Kostnader Bulten: - −9 191,47 kr −5 741,47 kr Posten fanns inte när budgeten gjordes

Arrangörsmat: −4 400,00 kr 0,00 kr 4 400,00 kr Vi bjöd på rester

Kostnader överlämningar: −3 000,00 kr −3 248,35 kr −248,35 kr Tyvärr kunde vi inte göra något åt detta eftersom detta är SexIT17s överlämning 

Kostnader Aspning: −3 000,00 kr −3 127,11 kr −127,11 kr −378,45kr var från SexIT17 som betalades på vårt år.

Kostnader Swish: - −153,00 kr −153,00 kr Glömde räkna med denna kostnaden i budgeten

Kostnader Intern Representation: −4 800,00 kr −1 887,28 kr 2 912,72 kr Vi bara några enstaka teambuildingar

Extra kostnader CM: −8 000,00 kr 0,00 kr 8 000,00 kr Vi hade CM tillsammans med zexet som inte ville gå back

Inköp material och varor: - −2 992,00 kr −2 992,00 kr Högtalare

Inköp förbrukningsmaterial: −4 700,00 kr −15 066,05 kr −10 366,05 kr Mycket ny förvaring för torrvaror och saker som andra kommitteer kan låna, köpte även en del saker som sexIT17 hade fått godkännt att köpa

Inköp förbrukningsinventarier: - −1 175,65 kr −1 175,65 kr Samma som för förbrukningsmaterial fast dessa saker skall hålla längre än förbrukningsmaterialet

Kostnader bil: −5 000,00 kr −5 074,02 kr −74,02 kr

Profilkläder och material: −8 000,00 kr −7 561,35 kr 438,65 kr

Övriga kostnader: - −300,00 kr −300,00 kr PQ bokföringssyfte

Oförutsedda utgifter: −2 000,00 kr −600,00 kr 1 400,00 kr

Kostnader extern representation: −1 500,00 kr −1 181,40 kr 318,60 kr

Summa −3 000,00 kr −856,01 kr 2 143,99 kr



Intäkter FanbärerIT

Konto Beskrivning Summa Resultat

Arrangemang

3210 Intäkter Arrangemang 3 000,00 kr 3 510,00 kr

3260 Intäkter FanbärerIT 0,00 kr 930,00 kr ← Försäljning av

pins och frackband

3 000,00 kr 4 440,00 kr

3 000,00 kr 4 440,00 kr

Kostnader FanbärerIT

Konto Beskrivning Summa Resultat

Arrangemang

4210 Arangemang 7 500,00 kr 5 485,53 kr

4222 Kostnader Mat Arrangörer 177,44 kr

4312 Kostnader iZettle 24,78 kr

4313 Kostnader Swish 19,50 kr

5610 Kostnader bil 327,75 kr

4242 Aspning 3 000,00 kr 471,62 kr

5410 Inventarier 500,00 kr 0,00 kr

6110 Kontorsmaterial 200,00 kr 194,00 kr

Summa arrangemang 11 200,00 kr 6 700,62 kr

Kommittéen

4510 Teambuilding 1 890,00 kr 976,60 kr

5920 Profilering 1 500,00 kr 1 499,00 kr

Summa arrangemang

Summa intäkter



4241 Överlämning 1 125,00 kr 1 772,00 kr ← Kostnaden uppstod 

4600 Kemtvätt 3 000,00 kr 2 250,00 kr under föregående år 

Summa kommittéen 7 515,00 kr 6 497,60 kr

Summa kostnader 18 715,00 kr 13 198,22 kr

Summa intäkter 3 000,00 kr 4 440,00 kr

Summa kostnader 18 715,00 kr 13 198,22 kr

Enhetens resultat -15 715,00 kr -8 758,22 kr

Utöver överlämningskontot hölls den planerade budgeten. Som nämnt i kommentaren 

uppstod denna kostnad under föregående år, då budgeten för överlämning var större,

men bokfördes under detta år.



Intäkter 
Konto Beskrivning Summa Resultat Kvar Kommentar

1 210 075,00 kr 1 314 349,52 kr 1210075 1210075

Bidrag och Avgifter
3270 Sektionsavgifter 52 000,00 kr 52 970,00 kr 970,00 kr
3280 Programledningsstöd 50 000,00 kr 40 000,00 kr -10 000,00 kr

102 000,00 kr 92 970,00 kr -9 030,00 kr

Sektionen
3215 Alumnimiddag 0,00 kr
3011 Försäljning Sektionsprofilering 10 000,00 kr 5 993,60 kr -4 006,40 kr
3310 Företagssponsring kandidatmiddag 50 000,00 kr 0,00 kr -50 000,00 kr

60 000,00 kr 5 993,60 kr -54 006,40 kr

1 372 075,00 kr 1 413 313,12 kr 1372075 1309038,6

Kostnader:

Konto Beskrivning Summa Kommentar
Kommittéer

- Kostnader kommittéer 889 240,69 kr 825 775,81 kr 63 464,88 kr Se enhetsbudget "DigIT"
4213 Serveringstillstånd 3 500,00 kr 4 300,00 kr -800,00 kr
5610 Kostnader transport 7 500,00 kr 6 875,00 kr 625,00 kr

900 240,69 kr 836 950,81 kr 63 289,88 kr

Revisorer, valberedning och DPO
4260 Matbidrag revisorer 2 700,00 kr 784,80 kr 1 915,20 kr
4271 Matbidrag valberedningen 4 500,00 kr 2 879 kr 1 621,00 kr
4272 Matbidrag Personuppgiftsombud 2 700,00 kr 87,48 kr 2 612,52 kr
4241 Överlämning revisorer 1 125,00 kr 601,41 kr 523,59 kr
4241 Överlämning valberedning 2 300,00 kr 1 531,00 kr 769,00 kr
4241 Överlämning Personuppgiftsombud 1 125,00 kr 601,41 kr 523,59 kr
4270 Valberedningsintervjuer 1 000,00 kr 736,48 kr 263,52 kr

15 450,00 kr 7 221,58 kr 8 228,42 kr

Banktjänster
6571 Försäkring Hubben 5 509,00 kr 3 109,00 kr 2 400,00 kr
6570 Kostnader Banktjänster 1 500,00 kr 1 724,00 kr -224,00 kr
6572 Bokföringsprogram 14 750,00 kr 12 576,00 kr 2 174,00 kr

- Programvaror 2 500,00 kr 2 500,00 kr Ex. bildbehandlingsprogram
24 259,00 kr 17 409,00 kr 6 850,00 kr

Styrelsen
5920 Profilering 4 000,00 kr 4 000,00 kr 0,00 kr
4511 Möteskostnader representation 4 000,00 kr 1 920,00 kr 2 080,00 kr Öka med 2000kr
6110 Kontorsmaterial 1 000,00 kr 685,00 kr 315,00 kr
6990 Övrigt 1 375,00 kr 754,75 kr 620,25 kr

Grupp* Transport 1 000,00 kr 284,25 kr 715,75 kr *5610, 5611, 5620, 5630
4242 Aspning 3 000,00 kr 3 063,60 kr -63,60 kr
4241 Överlämning 3 000,00 kr 2 754,77 kr 245,23 kr
4510 Teambuilding styrIT 5 040,00 kr 3 360,74 kr 1 679,26 kr
4522 Ordfmöte/Kassörkväll 5 000,00 kr 2 709,01 kr 2 290,99 kr
4520 Föreningsutbildning 40 000,00 kr 13 382,25 kr 26 617,75 kr Ex. Utbildningar om gruppdynamik, kassörer 
4210 Masterändamål 10 000,00 kr 0,00 kr 10 000,00 kr

77 415,00 kr 32 914,37 kr 44 500,63 kr

Sektionen
4210 Arrangemangskostnader 40 000,00 kr 1 106,95 kr 38 893,05 kr Utökad att även kommittéer/föreningar kan ta av denna
4330 Sektionsmöteskostnader 2 500,00 kr 2 205,05 kr 294,95 kr
4010 Inköp material och varor 0,00 kr 9 779,00 kr -9 779,00 kr
4331 Sektionsmötesmat 25 000,00 kr 22 090,62 kr 2 909,38 kr
4211 Kandidatmiddag 100 000,00 kr 86 521,00 kr 13 479,00 kr
4210 Projekt (jämlikhet-/hbtq-/öppenhetssatsning) 40 000,00 kr 4 935,79 kr 35 064,21 kr
4410 Förvaringskostnader 3 000,00 kr 0,00 kr 3 000,00 kr
5921 Inköp sektionsprofilering 10 000,00 kr 6 311,00 kr 3 689,00 kr
4310 Äskningar 35 000,00 kr 10 918,09 kr 24 081,91 kr
4521 Kunskapsprov ordförande 1 200,00 kr 1 200,00 kr 0,00 kr
6990 Pedagogiskt pris 500,00 kr 0,00 kr 500,00 kr
6991 Oförutsedda kostnader 3 000,00 kr 625,00 kr 2 375,00 kr
4215 Alumnimiddag 0,00 kr 0,00 kr

- Sektionslokalsutvecklingsfond 120 000,00 kr 300 000,00 kr ###########
- Verksamhetsfond 30 000,00 kr 30 000,00 kr 0,00 kr In case of emergency pengar

GDPR 5 000,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr T.ex utbildningar
4273 Matbidrag arbete 5 000,00 kr 1 837,80 kr 3 162,20 kr Matpengar för arbete för sektionen
4535 Sus-utbildningar 1 800,00 kr 1 400,00 kr 400,00 kr

432 000,00 kr 478 930,30 kr -46 930,30 kr

1 449 364,69 kr 1 373 426,06 kr 75 938,63 kr

Summa intäkter 1 372 075,00 kr
Summa kostnader 1 449 364,69 kr
Rörelsens resultat -77 289,69 kr

Faktiskta intäkter 1 413 313,12 kr
Faktiskta kostnader 1 373 426,06 kr
Röreslens resultat 39 887,06 kr

Summa kommittéer

Summa bidrag och avgifter

Summa sektionen

Summa intäkter

Summa kostnader

Summa kommittéer

Summa kommittéer

Summa banktjänster

Summa styrelsen
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6 Verksamhetsberättelser



Verksamhetsberättelse

Skriven av Linnéa Bark

February 2019



sexIT18

sexIT18 bestod av ordförande Linnéa Bark, kassör Axel Svensson samt ledamot
Viktoria Enderstein, Oscar Kilberg, Ludwig Hultqvist, Lisa Fahlbeck, Anton
Boyertson och Lina Blomkvist.

Vad åligger sexIT?

sexIT är ålagda att n̊agon g̊ang under året arrangera finsittningen för utdelandet
av pedagogiska priset, en g̊ang per läsperiod arrangera en Gasque samt att
underh̊alla IT-sektionens s̊angbok.

Läsperiod 3

Vi startade v̊art sittande år med att arrangera ett ET-raj i Hubben för resten
av sektionen. Snabbt därefter arrangerade vi v̊ar första gasquesittning samt
eftersläpp, Hells Kitchen. Bra start p̊a året för att f̊a känna av hur det är att
arra en sittning p̊a egna ben utan pateter.

Bara veckan efter var det dags att arrangera finsittningen, Pedagogiska priset,
tillsammans med snIT. Denna sittning ägde rum i Bultens lokal och blev en
lyckad kväll för elever, lärare och programledningen.

Vi avslutade läsperioden med att puffa festUs kalas, Springbreak.

Läsperiod 4

Vi började läsperioden med att puffa NollKITs phaddersittning, PTS:en.

Under den intensiva läsperiod 4 s̊a arrangerade vi tv̊a gasquer inom loppet av en
vecka. Först eftersläppet till VSGOFPABC tillsammans med Zexet. VSGOF-
PABC är en sittning p̊a teknologg̊arden som CCC arrangerar som en typ av
kickoff första dagen p̊a byggveckan i Cortégen. Färdigstädade av Gasquen var
det bara att ladda om för CM (CortégeMästerskap i sittning) sju dagar senare,
The Last Samuari, även här tillsammans med Zexet.

Innan vi gick i ide för sommaren avslutade vi Cortégeveckan med att puffa
festUs Valbogskalas.

Läsperiod 1

Utvilade fr̊an sommaren var vi alla taggade p̊a arrangera v̊ar bästa sittning hit-
tills för de nya Nollan som skulle komma till Chalmers. Temat som sattes blev

1



Superhjälte. Detta var utan tvekan den mest lyckades sittningen under v̊art år,
inte bara ekonomiskt, men även med antalet gäster under kvällen, stämningen
under sittningen och lätt samarbete mellan hela kommittén nu när vanan av att
arra börjat sätta sig i ryggmärgen.

Under mottagningen följde m̊anga lyckade samarr/puffningar.

• Bastusittningen tillsammans med NollKIT och P.R.I.T.

• Spökfortet

• Phadderfinalen

• Gasquesittning tillsammans med D6, Monopolgasquen

• Oscarsgalan tillsmmans med NollKIT

• festUs kalas Nollfinalen

Läsperiod 2

P̊a grund av att v̊ar Superhjältegasque gick s̊a bra ekonomiskt under mottagnin-
gen tog vi beslutet att satsa lite extra p̊a v̊ar Halloweensittning, Hotel Diabolus.
Istället för att arrangera den i Hubben som sexIT gjort tidigare år valde vi att
h̊alla den ute i Härryda bastun i storstugan. Detta blev en mycket lyckad sit-
tning med spökvandring för att f̊a gästerna i rätt humör inför kvällen.

Nu var det även dags för aspningen att dra ig̊ang, m̊anga arr själva och även
tillsammans med andra kommitéer. Vi startade aspningen med en gemensam
kickoff tillsammans med NollKIT och P.R.I.T. där asparna fick tillverka sina
ärofyllda aspplagg. Vi hade även ett eget kickoff-tillfälle där asparna fick bättre
insikt i vad vi som kommitée och v̊ara poster gör.

Sedan var det dags att börja planera och utföra aspgasquen som 2018 kom
att kallas La Estrella Wars.

Ett samarr mellan flertalet andra sexmästerier, Aspmästerikalaset, gjordes även
för att asparna skulle ha möjlighet att lära känna andra aspar p̊a andra sek-
tioner. Detta är ett av de mest uppskattade arrangemangen under sexITs asp-
ning.

Flera arr som arrangerades tillsammans med NollKIT och P.R.I.T va en bas-
tusittning, en kväll i t̊agvagnen där asparna fick prova p̊a att mixa sina egna
drinkar samt en sittningstävling som p̊agick under en veckas tid där asparna
delades in i tv̊a lag och fick sedan skapa sin egna sittning fr̊an början.

Som avslutning p̊a v̊art sittande år s̊a puffade vi festUs julkalas.
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S̊angboken

Tidigt p̊a året bestämdes det under ordförandemöten, tillsammans med åsikter
fr̊an kommittéer och föreningar p̊a sektionen, att en fysisk s̊angbok inte var
speciellt eftertraktat. DigIT kom fram med förslaget att utveckla en tjänst p̊a
chalmers.it där en digital s̊angbok skulle finnas. Detta för att det ska vara
enklare för sexIT att uppdatera den och även för att gemene studieteknologen
lätt skulle ha tillg̊ang till den. D̊a denna tjänst har utvecklats fram och tillbaka
under hela 2018 har vi i sexIT inte arbetat n̊agot med s̊angboken under året,
d̊a det ej var läge att uppdatera den förrän tjänsten var klar.

Övriga kommentarer

I v̊ar verksamhetsplan s̊a planerade vi att arrangera en patetgasque. Detta
gjordes flertalet försök till att f̊a ihop, men d̊a m̊anga pateter behövs samt att
datum m̊aste g̊a ihop gick detta tyvärr inte att utföra. N̊agot vi tycker är synd
och hoppas kommer hända inom en snar framtid.

En fr̊an sexIT18 samt en patet var dock med och arrangerade en spontan gasque,
Forever-Alone-Gasquen, tillsammans med D6, F6 och Zexet.
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Verksamhetsberättelse
FanbärerIT 18/19

Allmänt

FanbärerIT har gått på möten och skött de vardagliga åtagandena, bl.a. försäljning av
IT-pins & frackband. Utöver detta och våra veckomöten har vi

• Blivit bjudna på överlämnings middag av förregående kommitté

• Arrangerat överlämnings middag för nästa års kommitté

• Representerat IT på Fanbärarkalas

• Haft teambuilding

Arrangemang

Under verksamhetsåret 18/19 har FanbärerIT arrangerat följande:

• (LP1) Mottagningen (2018) - station på Phadderkampsfinalen

• LP1 Cocktail-kväll

• LP2 Glöggmys

• LP3 Ohmsits

• LP3 Musemvandring

• LP4 Aspning (Fanbärarkalas m. aspar)

• LP4 Kaffeprovning m. Erik Lundin

Detta är helt i ordning med såväl åtagande som Verksamhetsplan, förrutom Kaffeprov-
ningen som blev i en senare Läsperiod än mot vad som var planerat.

Representation av Fanan

FanbärerIT har representerat fanan under följande event

• Alla sektionsmöten

• Båda Mösspåtagningar

• Cortègen
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• Första dagen

Detta i högtidsdräckt och helt i ordning med såväl åtagande som Verksamhetsplan.

Figur 1: Tack för oss! <3
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Verksamhetsberättelse styrIT
18/19

Johan Wennerbeck

styrIT 18/19

styrIT 18/19 bestod av ordförande Johan Wennerbeck, vice ordförande Tobias Lindgren
kassör Omar Oueidat, sekreterare Ludvig Ekman, SAMO Maja Nyberg, kommunikatör
Julia Ortheden, masteransvarig Rebecca Finne och ledamot Simon Sundström

Allmänt

Styrelsen arbetade under verksamhetsåret 18/19 efter verksamhetsplanen som antogs
under sektionsmötet under läsperiod 1. I denna specificerades de fokusområden som
skulle arbetas lite extra för under året utöver det kontinuerliga arbetet. Dessa områden
var: Ekonomi, Jämlikhet, Skapa motivation för att det skall kännas bra att göra ideellt
arbete och Utveckling av Hubben.

Ekonomi

Under verksamhetsåret 17/18 så påbörjade tidigare styrIT-kassör Katerina Bergbom
stort projekt att ordna upp hur sektionens ekonomi ser ut. Främst då hur det ska bok-
föras och de nödvändiga mallar/lathundar/guider för att göra det möjligt för våra kom-
mittekassörer att klara av sitt arbete. Katerina gjorde ett enormt arbete men trots detta
fanns det fortfarande saker att arbete med.

Under året har vi arbetat med något som kallas ”Vision 0”. Det innebär att sektionen
ska ha 0 kronor i skuld inom organisationen, 0 kronor i fordringar inom organisationen,
0 kronor i skuld till sektionens medlemmar, 0 kronor i fordringar från sektionens med-
lemmar, 0 kronor i skuld till företag/andra samt så nära det är möjligt att ha 0 kronor
i fordringar från företag/andra.
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När vi arbetade med visionen så hittade vi skulder/fordringar mellan sektionens organ
som var kvar sedan vi bokförde på ett annat sätt. Vi fann att kommitteer hade negativa
pengarpå sina bankkonton i bokföringen på grund av felaktiga ingående balanser. Vi
fann att företag var skyldiga oss över 130 000 kronor som vi tillsammans med ArmIT
har jagat in. Vi var skyldiga företag över 100 000 kronor som vi peppade ArmIT till att
betala ut. Sektionen var skyldiga varandra 300 000 kronor som vi har ordnat upp.

Totalt så har vi bokfört om cirka 330 000 kronor som tidigare var bokfört felaktigt. Vi
undersökte 4604 stycken verifikat och hittade ungefär 50 verifikat som nu har ändrats
eller att vi lagt till ändringsverifikationer för.

Jämlikhet

Under året har vi arbetet med jämlikhet på följande sätt:

• Efter varje sektionsmöte där nya kommittéer/nämnd/styrelse väljs in samt så har
vi arrangerat en utbildning- och workshopsdag för det som valts in. Under den här
dagen så har stort krut lagts på jämlikhet. Vi arrangerade även en liknande dag
strax innan mottagningen för att alla aktiva inom sektionen som vi utöver vårt
eget material hade bjudit in Niklas Broberg (Programansvarig för Informations-
teknikprogrammet) som pratade om inkludering/exkludering.

• Vi hade en dialog med organisationen Civilkurage om att anordna en workshop
om just civilkurage, hur man säger ifrån i vardagssituationer. Tyvärr så påbörjades
dialogen för sent och vi fick för långsamma svar för att hinna genomföra det innan
sommaren startade.

• Vi hade en dialog med en föreläsare om att hålla en lunchföreläsning inom området
jämlikhet. Tyvärr så gick detta inte heller hela vägen då föreläsaren fick ett större
uppdrag i Schweiz som hon inte hade möjlighet att tacka nej till.

• Vi skapade och skickade ut en enkät om jämlikhet på sektionen för att kartlägga
de problem och behov som finns.

• Vi anordnade en tjejmiddag efter önskemål för att underlätta nätverkande mellan
sektionenens tjejer samt alumner som är ute i arbetslivet. Detta bröt en aning
mot studentkårens likabehandlingspolicy då det inte är okej att ha exkluderande
arrangemang. Men det var vid den tidpunkten uttalat från kårledningen att var
okej att bryta den policyn då den skulle skrivas om.

• Vi förde diskussioner med EqualIT om hur föreningen ser ut idag och hur den kan
utvecklas.

• Vi försöker förbättra den utbildning som handledare på It/Data-institutionen får
i jämlikhet. Detta är ett pågående projekt som har tagit lite paus och återupptas
i Januari 2020. Det vi försöker göra är att få Chalmers Jämställdhets- och likabe-
handlingssamordnare Sara Thornadtsson Chavarria att hjälpa institutionen med
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att hålla i en workshop/utbildning då hon är mer kvalificerad än den som idag är
ansvarig för jämliketsutbildningen.

Skapa motivation för att det skall kännas bra att göra ideellt arbete

Under de tidigare nämnda utbildningarna så höll vi även pass om hur man kan lägga
upp en teambuildning på olika sätt för att åstadkomma olika mål. Vi hade också ett
pass om hur man ger och tar feedback. Båda dessa passet är något vi hoppas minskade
konflikter och därför fick arbetet att kännas bättre.

Vi påbörjade en kontakt med professionella coacher för att komma och utbilda sektionens
aktiva. Kontakten togs såpass sent att vi valde att ta med våra efterträdare till dessa
möten och lämnade över ansvaret till dem att arrangera något spännande.

Vi har under året försökt vara närvarande, ett enkelt exempel är att vi ofta fanns i
Hubben för att vara hjälpsamma och kunna svara på frågor för att minska tröskeln att
kontakta oss och därför minska arbetsbördan för kommittéer.

Utveckling av Hubben

Vårt största fokus under året när det gäller utveckling av Hubben blev snabbt två stora
projekt. Ett kök i Hubben samt få tillgång till rum 2421. För att kunna bygga ett kök
måste vi först installera ett nytt ventilationssystem vilket visade sig vara lite av ett
problem.

Som ni vet har vi varken fått ett nytt kök eller tillgång till rum 2421. Antal dialoger för
att få saker att hända är uppemot 50 stycken med 10 olika personer, så även om vi inte
har lyckats så anser jag att vi arbetade aktivt med frågan och vi har kommit framåt.

För att förbättra studiemiljön i Hubben har vi införskaffat oss ett ståbord som står
i grupprummet samt 4 höj och sänkbara bord varav 2 står i grupprummet och 2 i
studierummet. Vi hoppas att få se fler teknologer som tar tillvara på dessa bord och
börjar stå upp då det finns många hälsofördelar med att stå upp mer i vardagen.

Vi har tyvärr ej investerat stort i nya möbler då vi var optimistiska och trodde vi skulle
kommit längre med köket.

Övrigt

Tack sektionen för ett otroligt år med många lärorika tillfällen och intressanta diskussio-
ner. Tack styrIT 18/19 för ett fantastiskt engagemang och driv. Ni har under året varit
grymma. Hjälpsamma för mig, för varandra och för sektionen. Det har varit ett nöje att
arbeta med er!
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Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it
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NollKIT’20
Här är nomineringarna för NollKIT’20. Vi har valt att inte nominera ledamöterna till
specifika poster. Detta är för att undvika att personer som nominerar sig själva på
sektionsmötet inte ska konkurrera med enbart den som vi i valberedningen har nominerat
på den posten. Det är även för att posterna inte behöver vara helt spikade, särskilt inte
när alla inte fylls, utan de kan överlappa eller delas mellan personer inom kommittén.

Ordförande – Måns ”Mums” Josefsson

Mums är en riktig energispridare! Grym på att inkludera andra och få andra att arbeta.
Tar gärna på sig att göra jobbet ingen annan vill göra. Mums skulle göra det utmärkt
som ordförande i NollKIT.

Kassör – Albert ”Tabbe” Lund

Tabbe är en person med mycket energi och kommer kunna göra mycket bra för gruppen.
Han har ett stort intresse för ekonomi och en vilja att lära. Tabbe kommer sköta NollKITs
ekonomi med bravur.

Ledamot – Jon ”Snow” Emilsson

Snow kommer genom sin kreativitet att bidra med roliga idéer som kommer tagga igång
Nollan. Han har visat ett stort engagemang för NollKIT och deras verksamhet och han
kommer passa bra.

Ledamot – Felix ”Heinz” Holmesten

Med sin positiva och glada attityd kommer Heinz att bidra till en riktigt rolig mottag-
ning. Både för övriga NollKIT men även framtida Nollan. Dessa egenskaper tillsammans
med hans stora intresse för kommitten gör att han kommer passa bra i NollKIT.

Ledamot – Ida ”Ide” Dahl

Ide har visat ett stort engagemang och driv, vilket kommer att bidra till en bra stäm-
ning. Hon har även visat på en god arbetsvilja och utför alltid ett bra jobb. Detta ger
kunskapen om att arbetet i NollKIT ständigt kommer att drivas framåt.

Ledamot – Louise ”Deci” Viberg

Deci är en glad person och har visat ett enormt initiativtagande. Med hennes inklude-
rande personlighet kommer hon att bidra med mycket gott till NollKIT och få Nollan
att känna sig mer än välkommen.
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P.R.I.T.’20
Här är nomineringarna för P.R.I.T.’20. Vi har valt att inte nominera ledamöterna till
specifika poster. Detta är för att undvika att personer som nominerar sig själva på
sektionsmötet inte ska konkurera enbart med den som vi i valberedningen har nominerat
på den posten. Det är även för att posterna inte behöver vara helt spikade, särskilt inte
när alla inte fylls, utan de kan överlappa eller delas mellan personer inom komittén.

Ordförande – Hugo ”Steget” Stegrell

Steget har visat sig vara väldigt duktig på att få saker gjorda. Med lugn i det han gör
kommer han att bidra till en bra arbetsmiljö. Det kommer naturligt för honom att styra
upp och han levererar toppenresultat. Han kommer att bli en fantastisk ordförande.

Kassör – Hanna ”Paint” Schaff

Med en otroligt bra arbetsmoral och stort intresse för hela sektionens verksamhet är
Paint perfekt passad som kassör i P.R.I.T.. Hennes enorma engagemang kommer göra
att hon tar P.R.I.T. till en ny nivå.

Ledamot – Vilhelm ”Drill” Hedquist

Drill är en glad person som kommer att passa bra i P.R.I.T.. Han har visat stort en-
gagemang för verksamheten och är taggad på kommande utmaningar P.R.I.T. har att
erbjuda.

Ledamot – Aline ”Alien” Eikeland

Med stark arbetsvilja och kreativt tänkande kommer Alien att bidra med nya och origi-
nella ideer. Hennes driv är något som får henne att passa bra i P.R.I.T..

Ledamot – Viktor ”Norrland” Fredholm

Med tidigare erfarenheter som är till fördel i P.R.I.T.s verksamhet och ett stort intresse
kommer Norrland att passa bra i kommitten. Hans kreativitet och vilja är något som
kommer att uppskattas av hans kommitte-kompisar.

Ledamot – Jacob ”π” Pedersen

Med stor kunskap om vad P.R.I.T. handlar om och hur kommittéers arbete kan förbättras
tror vi att Pi kan bidra med att få gruppen att må bra. Utöver det är Pi en arbetsam
person som har lätt att kommunicera med andra människor.
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sexIT’20
Här är nomineringarna för sexIT’20. Vi har valt att inte nominera ledamöterna till
specifika poster. Detta är för att undvika att personer som nominerar sig själva på
sektionsmötet inte ska konkurrera med enbart den som vi i valberedningen har nominerat
på den posten.

Ordförande – Karl ”Balthazar” Gunnarsson

Balthazar är en otrolig glädjespridare som bidrar med energi till alla grupper han är
med i. Han är en mästare på att motivera andra samtidigt som han jobbar på väldigt
bra själv. Han kommer passa fantastiskt som ordörande för sexIT.

Kassör – Hanna ”Söder” Söderström

Söder bidrar med glad stämning och detta i kombination med hennes koll på verksam-
heten samt noggrannhet kommer att göra henne till en prima kassör.

Ledamot – David ”Hanz” Andreasson

Hanz kommer med sin charm och energi bidra med kanon-stämning och tagg. Han har
visat stort intresse för kommitten och framförallt för mat, vilket kommer att bidra GOTT
till kommande sittningar.

Ledamot – Erik ”Chops” Berg

Chops bidrar med ett stort engagemang och kommer med sitt driv och känsla för att ta
initiativ se till att massa roliga aktiviteter blir av. Har visat stort intresse för sexIT, och
han kommer göra ett grymt jobb.

Ledamot – Salvija ”Sage” Zelvyte

Sage har alltid ett leende på läpparna och hennes energi är något som kommer att göra
många natt-städningar på gasquen till minnesvärda stunder. Hon har lätt att träffa nya
kompisar och detta är en toppen-egenskap att ha i sexITs verksamhet.

Ledamot – Jacob ”Rille” Ristner

Rille har visat på ett enormt engagemang för sexITs verksamhet under aspningen. Med
mycket energi och sin kreativa förmåga kommer han kunna komma med många spän-
nande idéer. Han jobbar på bra och ser till att saker blir gjorda.

Ledamot – Julia ”Bling$” Jönmark

Bling$ är en person som har lätt för att ta initiativ och få saker gjorda. Hennes glädjefyll-
da personlighet i samband med hennes intresse för kommitten samt tidigare kunskaper
kommer att ge hennes kommitte-kompisar en trygghet.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP2 2019

Ledamot – Jakob ”Ziid” Henriksson

Med en positiv attityd är Ziid en person som sprider mycket energi till människorna runt
sig. Han kommer att medföra en positiv stämning till gruppen, men även bidra med sitt
Norrländska lugn.
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MRCIT’20
Tyvärr har inte MRCIT haft några sökande vilket innebär att ingen är nominerad. Om
du är intresserad av att söka MRCIT är du välkommen att höra av dig till oss på
valberedningen@chalmers.se eller ställa dig upp direkt på sektionsmötet.
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Budget Amendment
Erik Johnsson & styrIT

Background
The Programme Management Team (Programledningen) has given the Student Division
the opportunity to utilize a room on the Lindholmen campus. The room is currently not
furnished and this year’s budget has not taken this expense into account. The Programme
Management Team will presumably be able to pay for part of the expenses, however,
they will not cover everything. Since furnishing is required for proper utilization of the
room the Student Division Board (styrIT) proposes to amend our current budget with
a new budget line worth 50,000 SEK towards this goal.
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