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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
Teknologsektionen Informationsteknik

Datum: 2020-05-10 – 2020-05-14
Tid: 13:00 - 18:36

Plats: HA4, Campus Johanneberg

§1 För större delen av mötesprotokollet, se bilaga 1.

§2 Resultat av omröstningar fr̊an voteIT

• Här följer resultatet av de omröstningar som har presenterats, diskuterats och röstats om i
voteIT protokollet men där resultatet visas som ”L̊ast för omröstning”.

(a) Mötets justerare tillika rösträknare

– Tobias Karlsson

– Johan Wennerbeck

(b) Närvarande

– IT19 – 13

– IT18 – 20

– IT17 – 19

– IT16 – 18

– IT15 – 3

– IT14 – 0

– IT13 – 1

– IT12 – 0

– Övriga – 0

– Endast g̊att IT-master – 0

– Totalt: 74

(c) Motion om tillfällig profileringsbudgetutökning för digIT – avslogs

(d) Proposition om ändring av den ekonomiska policyn

– Omröstningen om ändringsyrkande #portals-8 blev resultatet 23 för bifall, 23 för av-
slag samt 3 för avst̊a.

– D̊a mötets ordförande ej hade rösträtt och därmed ej kunde lägga en utslagsröst (enligt
§4.8.2 i stadgan) konstaterades det att enkel majoritet gällde (enligt §4.8.3 i stadgan)
och därmed att yrkandet avslogs.

(e) Invald Talman

– Simon Hansson

(f) Invalda EqualIT

– Ordförande: Lovisa ”Lumo” Landgren (19981021-4461)

– Kassör: Ludvig ”Ludd” Ekman (19931007-8952)

– Ledamot: Li ”nemo” Rönning

– Ledamot: Arvid ”EG” Rydberg

Oscar Börjesson
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Johan Wennerbeck
Andre justrerare
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(g) Invalda FanbärerIT

– Ordförande: Sara ”Kitzing” Kitzing (19970423-6364)

– Kassör: Erik ”Yeti” Magnusson (19960509-9614)

– Ledamot: Jian ”Finn” Shin

– Ledamot: Carl ”Kvick” Lindh

(h) Invalda frITid

– Ordförande: Kevin ”Kesus” Svensson (19990516-7574)

– Kassör: David ”Mölle” Möller (19990408-3756)

– Ledamot: Filip ”Nappe” Linde

– Ledamot: Nils ”Ralph” Johnsson

– Ledamot: Hannes ”Janpon” Nordblom

(i) Invalda snIT

– Ordförande: Arvid ”EG” Rydberg (19990508-7699)

– Kassör: Jacob ”” Pedersen (19980610-0211)

– Vice Ordförande: Linnea ”Tant” Johansson

– Sekreterare: Lovisa ”Lumo” Landgren

– Ledamöter: Vakanta

(j) Invalda styrIT

– Ordförande: Gustav ”Gurr” Engsmyre (19970713-3352)

– Kassör: Carl ”H̊all” Holmberg (19991212-3958)

– Sekreterare: Eric ”LP” Carlsson

– SAMO: Carolina ”putte” Larsson

– Vice Ordförande: Jian ”Finn” Shin

– Ledamot: Johannes ”Forrest” Gustavsson

– Ledamot: Theodor ”Portals” Angerg̊ard

(k) Invalda Valberedningen

– Ordförande: Vidar ”Vidde” Magnusson

– Ledamot: Carl ”Kvick” Lindh

– Ledamot: Jonathan ”Eke” Eksberg

§3 Övriga fr̊agor

(a) Utlottning av biobiljetter

• Biobiljett lottas ut till personer inskrivna p̊a voteIT med rösträtt.

• Vinnarna är:

– Nomnom

– Yeti

– Ak

– Nox

– Sigge

– Nappe

– Nan

– Gurgy

Oscar Börjesson
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Johan Wennerbeck
Andre justrerare
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– Kralle

– Kesus

§4 Meddelanden

(a) K̊arledningen genom Simon Hansson

• Vill tacka styrIT för året.

• Finns ett nytt KL.

• kommer tv̊a nya program kommer startas till hösten

• extra platser p̊a tekniskt bas̊ar till hösten, ökad behörighet till Medit och Z.

• Ny VD p̊a k̊aren, finns video p̊a instagram när han blir intervjuad.

• Varit FUMval, ni var bra p̊a att rösta.

• Valberedningen och CharmK p̊a k̊aren kan man söka till nu.

• Svara p̊a enket om nytt k̊arkort, kommer vara det ni har resten av er chalmerstid.

(b) styrIT genom William Levén

• Vill tacka för oss.

• Spännande sektionsmöte men rekommenderar inte att man gör p̊a detta vis igen.

• Kul att se s̊a m̊anga p̊a Zoom.

§5 Mötets avslutande

Mötet avslutas 18:36.

Oscar Börjesson
Mötesordförande

Vidar Magnusson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Johan Wennerbeck
Andre justrerare
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Mötets öppnande
Vi öppnar mötet.
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Val av mötets ordförande
Mötets ordförande håller mötet, delar ut ordet och ser till att mötet sker på ett demokratiskt vis. Av sektionen vald
talman Oscar Börjesson är skyldig att nominera sig själv till talman för mötet. 

På detta möte kommer talmannen att leda zoommötet som hålls på torsdag kväll och moderera diskussionerna som
sker här på voteIT

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att välja in Oscar Börjesson till mötets ordförande.
#styrit-1 —  Bifallen

Diskussion (2)

Johan 'Walder' Wennerbeck Verkligen en toppenkille detta. Jag kommer rösta bifall!

Filip 'Ananas' Andréasson Riktigt hyvens kille! Håller med @johan-walder-wennerbeck på att rösta stenhårt bifall
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Val av mötets sekreterare
Som mötets sekreterare för protokoll på mötet. 

Protokollet är det som officiellt avgör vika beslut som fattades på mötet och justeras av rösträknarna samt
mötesordförande innan det godkänns.

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att välja in Vidar Magnusson till mötets sekreterare.
#styrit-2 —  Bifallen
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Val av mötets justerare tillika rösträknare
Som mötets justerare tillika rösträknare så justerar man mötesprotokollet (d.v.s. att man behöver skriva under
protokollet innan det är giltigt) samt räknar röster i de omröstningar där detta är applicerbart. 

På detta möte kommer alla deltagare kunna se valresultatet, det är däremot rösträknarnas uppgift att tolka valresultatet
enligt sektionens etablerade praxis. Denna praxis är:

Vid lika valresultat ges bifall.
Vid personval ger lika mellan person och vakant fördel till person.
Lika mellan personer vid personval med antalsbrist avgör lotten.

Förslag: Låst för omröstning (2)

Tobias Karlsson föreslår Tobias Karlsson
#hoidi-2 —  Låst för omröstning

Tobias Karlsson föreslår Johan Wennerbeck
#hoidi-3 —  Låst för omröstning

Diskussion (1)

William 'Gurgy' Levén Härligt att ni ställer upp Hoidi och Walder!
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Närvarande
Här röstar alla på sitt startår för att delvis kunna beräkna röstlängden och delvis för att styrIT ska kunna föra statistik
över vilka årskurser som närvarar på mötet. 

Master alternativet gäller endast för de som inte gått på IT som grundprogram utan endast har börjat på en IT master.

Denna kommer inte stängas under formaliadagen utan hållas öppen för sen ankomst.

 

PS. Notera att "gilla" ett alternativ inte är samma sak som att rösta på det :)

Förslag: Låst för omröstning (10)

voteIT-bot IT19
#styrit-3 —  Låst för omröstning

voteIT-bot IT18
#styrit-4 —  Låst för omröstning

voteIT-bot IT17
#styrit-5 —  Låst för omröstning

voteIT-bot IT16
#styrit-6 —  Låst för omröstning

voteIT-bot IT15
#styrit-7 —  Låst för omröstning

voteIT-bot IT14
#styrit-8 —  Låst för omröstning

voteIT-bot IT13
#styrit-9 —  Låst för omröstning

voteIT-bot IT12
#styrit-10 —  Låst för omröstning

voteIT-bot Endast gått IT-master
#styrit-11 —  Låst för omröstning

voteIT-bot Övriga
#styrit-13 —  Låst för omröstning
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Mötets behöriga utlysande
För att kunna hålla ett beslutsfattande möte behöver mötets utlysande finnas behörigt. Enligt stadga så ska mötet
utlysas senast 10 läsdagar innan mötet.

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att finna mötet behörigt utlyst
#styrit-12 —  Bifallen

Diskussion (1)

voteIT-bot I utlysningen fanns vissa informationsfel:

I utlysningen stod det att mötet skulle börja kl 17:30 måndagen den 11/5 på zoom vilket har ändrats till att börja 13:00
samt att zoom endast kommer användas på torsdagen (14/5). Notera att inga punkter kommer att stängas före 20:00
den 11/5, vilket är efter den utlysta tiden (17:30).
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Mötesformat
Som ni säkert förstår så kommer den här läsperiodens sektionsmöte att vara lite annorlunda och genomföras på
distans. Eftersom stora konferenssamtal ofta inte fungerar så bra för diskussion vill vi dessutom ändra sektionsmötets
upplägg något. Vi har även varit i kontakt med kårledningen som är positiva till att vi förändrar formatet på mötet för att
det ska funka så bra som möjligt på distans.

För att säkerställa att styrelsen inte själva avgör ett mötesformat som inta accepteras av sektionen skall därför det här
mötets format prövas i en omröstning.

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att godkänna mötesformatet enligt följande:

Mötet kommer att vara öppet under flera dagar (Måndag till Torsdag LV 6) och till största del genomföras på
plattformen VoteIT: https://www.voteit.se/ (https://www.voteit.se/)

Onsdag 6/5: Mötet publiceras på [VoteIT](https://voteit.chalmers (https://voteit.chalmers).it/). 

Måndag 11/5 13:00: De första dagordningspunkterna öppnas för diskussion, förslag och beslut. Dessa
dagordningspunkter kommer huvudsakligen beröra formalia men det är ändå viktigt att du går in och röstar. 

Måndag 11/5 20:00: De första dagordningspunkterna stängs och resultatet av röstningen meddelas.

Tisdag 12/5 17:00: Det går att få hjälp med att lägga förslag via ett [zoom möte](https://chalmers.zoom
(https://chalmers.zoom).us/j/66901500221). 

Tisdag 12/5 23:59: Mötet stänger för nya förslag (sökningar & andra yrkanden). Det är möjligt att lägga förslag på
samtliga beslutpunkter redan från mötets öppnande på Måndag 13:00. 

Onsdag 13/5 8:00: Detaljerat schema för beslut under Onsdagen och Torsdagen publiceras.

Onsdag 13/5: Under den här dagen kommer olika förslag att behandlas enligt detaljerat schema.

Torsdag 14/5: Under den här dagen kommer olika förslag att behandlas enligt detaljerat schema. 

Torsdag 14/5 18:00: Vi träffas alla i ett [zoom möte](https://chalmers.zoom (https://chalmers.zoom).us/j/65472394899)
för att stänga alla kvarvarande beslutspunkter och gratulera de nyinvalda. Det blir gött häng, kom dit!

På torsdag kväll kommer vi också att ha ett videosamtal där vi gemensamt går igenom alla punkter, stänger
omröstningarna, tittar på resultatet och gratulerar de invalda.
#styrit-20 —  Bifallen
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Föregående mötesprotokoll
Genom att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna accepterar detta möte att föregående möte gick korrekt
till och justerades på ett representativt vis. Om föregående mötesprotokoll inte läggs till handlingarna kan besluten i
protokollet bestridas.

Föregående mötesprotokoll (https://chalmers.it/uploads/media/2020/03/Sektionsm_ten_19_20__3_-65ad91e3542-
fc7555ea675.pdf).

På föregående sektionsmöte godkändes följande propositioner:

Ändring av lokalpolicy
Liten rättelse av stadga (första godkännandet, andra kommer på detta mötet)
Ny version av voteIT

Samt följande motion:

digITs ansvar

Budget och verksamhetsplaner för följande godkändes:

NollKIT
P.R.I.T.
sexIT

Revision och datahanteringsrapport gicks igenom.

DateITs budget godkändes för året 2020.

Inval till ArmIT och digIT genomfördes.

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
#styrit-14 —  Bifallen
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Fastställande av mötets dagordning
Genom att fastställa mötets dagordning så beslutar vi i vilken ordning de olika punkterna på mötet skall tas upp i. 

Här kan man lägga ett förslag om man vill att någon punkt sak läggas till, flyttas eller tas bort.

Eftersom stora delar av mötet kommer ske parallelt så gäller denna punkt snarare vad som skall behandlas på mötet
än när det ska behandlas.

Exakta tidpunkter för beslut meddelas efterf örslagsstopp onsdag morgon

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att fastställa mötets dagordning enligt liggande förslag i VoteIT.
#styrit-17 —  Bifallen
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Adjungeringar
På mötet har alla sektionens medlemmar närvaro-, yttrande - samt rösträtt, med adjungering kan man ge även
utomstående personer olika rättigheter.

Om du känner att du behöver bli inadjungerad, skicka ett mail till styrit@chalmers.it så kan vi lägga fram ett förslag.

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att adjungera in Oscar Börjesson med närvo- och yttranderätt
#styrit-16 —  Bifallen
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Datahanteringsrapport
Dataskyddsombuden har genomfört en uppföljning på den granskning de genomförde i LP3, en rapport på denna
uppföljning presenteras här. Vi kan här lägga den till handlingarna och på så vis acceptera dess innehåll som en del av
mötets officiella dokument.

Datahanteringsrapport (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/datahanteringsrapport_2020_4-3be99b055d9.pdf)

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att lägga datahanteringsrapporten till handlingarna
#styrit-15 —  Bifallen
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Revisionsberättelse
Revisorerna presenterar revisionsberättelsen. Vi kan här besluta att lägga den till handlingarna för att acceptera
dokumentet till mötets officiella dokument.

Revisorerna rekommenderar också ifall avstigna skall ansvarsbefrias eller ej

Revisionsberättelse (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/revisionsberattelse-deb90b1366b.pdf)

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
#styrit-18 —  Bifallen
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Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
För att bli befriad från det juridiska och/eller ekonomiska ansvar som man blivit tilldelad när man blivit invald till
ordförande eller kassör behöver sektionsmötet godkänna att man blir ansvarsbefriad. Detta brukar göras genom att
man presenterar en verksamhetsberättelse samt en ekonomisk berättelse för mötet följt av att mötet beslutar om
ansvarsfrihet för de berörda personerna.
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Ansvarsfrihet P.R.I.T. 19
Verksamhetsberättelse (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vberattelse_prit_19-94dc82ac30a.pdf)

Ekonomisk berättelse (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/eberattelse_prit_19-91b3d9486da.pdf)

Avslutas då inget förslag inkommit

Förslag: Tillbakadragen (1)

Theodor Angergård föreslår No not this time
#portals-3 —  Tillbakadragen

Diskussion (1)

William Albertsson Vi(jag och @portals) har inte kunnat fixa allt vi hade hoppats så förväntar oss inte att bli
ansvarsbefriade
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Ansvarsfrihet digIT 19/20
Verksamhetsberättelse (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vberattelse_digit_19_20-b6edf55b300.pdf)

Ekonomisk berättelse (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/eberattelse_digit_19_20-23154131059.pdf)

Förslag: Bifallen (1)

Tobias Karlsson föreslår att ansvarsbefria Carl Holmberg och Tobias Karlsson
#hoidi-4 —  Bifallen

Diskussion (3)

Leo 'kaffe ' Oinonen kan vi rösta ner det här så vi inte får en sektionskassör? håll är ju den enda som har sökt kassör
B)

Aaron Sandgren @kaffe: thonk

William 'Gurgy' Levén Grattis :D





18/05/2020 https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html

https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html 16/86

Verksamhetsrapporter
Varje läsperiod presenterar samtliga kommittéer verksamhetsrapporter på det de gjort sedan föregående
sektionsmöte. Detta för att ge sektionsmötet insyn i verksamheten. Här kan det beslutas om att lägga dessa rapporter
till handlingarna och på så vis acceptera dess innehåll. 

ArmIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_armit_2020_4-236229ca12b.pdf)

FanbärerIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_fanbarerit_2020_4-17cca20b177.pdf)

styrIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_styrit_2020_4-f7949b7f0f1.pdf)

P.R.I.T. (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_prit_2020_4-11255b52482.pdf)

sexIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_sexit_2020_4-1ee5b630c13.pdf)

snIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_snit_2020_4-683e0423b32.pdf)

NollKIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_nollkit_2020_4-18346b0d7db.pdf)

digIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_digit_2020_4-92f4f731e8f.pdf)

frITid (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_fritid_2020_4-6e574d68f1b.pdf)

MRCIT (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vrapport_mrcit_2020_4-0a751ba81f5.pdf)

Förslag: Bifallen (10)

voteIT-bot ArmIT
#styrit-24 —  Bifallen

voteIT-bot FanbärerIT
#styrit-25 —  Bifallen

voteIT-bot styrIT
#styrit-26 —  Bifallen

voteIT-bot P.R.I.T.
#styrit-27 —  Bifallen

voteIT-bot sexIT
#styrit-28 —  Bifallen

voteIT-bot snIT
#styrit-29 —  Bifallen

voteIT-bot NollKIT
#styrit-30 —  Bifallen

voteIT-bot digIT
#styrit-31 —  Bifallen

voteIT-bot frITid
#styrit-32 —  Bifallen
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voteIT-bot MRCIT
#styrit-33 —  Bifallen

Diskussion (6)

Camilla 'Spurt' Söderlund Vill tillägga att även fanan är med på mötet!

Tobias Karlsson @spurt: Skönt att höra

Ludvig Ekman @spurt: jag ser den ingenstans? kan man få en bild på uppklätt fanbärerIT + fanan tack? :)

Camilla 'Spurt' Söderlund @ludd, Tråkigt att du inte kan se fanan, kolla gärna på min profilbild en gång till så tror jag du
kan se den! 

Du kommer tyvärr inte får en bild på ett uppklätt FanbärerIT då det inte är möjligt att ha flera profilbilder och det är
viktigare att fanan är med än fanbärarna.

Anders 'Spöket' Bäckelie #styrit-27 påverkar inte hur jag röstar men var det ljudisolering eller ljuddämpning som sattes
upp?

Tobias Karlsson @spoket: #styrit-27 Ljuddämpning. @steget är förvirrad. Inte lätt alltid
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Interpellationer
Intterpellation är en fråga som ställs till styrelsen som de måste svara på, dessa måste ha skickats in till styrelsen
(styrIT), dessa ska enligt reglemente presenteras med övriga möteshandlingar senast 5 dagar innan mötet.

Föreligger ej
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Motioner
Motioner är förslag från sektionsmedlem som beslutas om av sektionsmötet.

 

Endast mötespunkt, ingen diskussion här.
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Motion om tillfällig profileringsbudgetutökning för digIT
Motionen finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/motion_rockar-d54ba219d4f.pdf)

 

StyrITs svar finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/svar_motion_rockar-949ed759e1c.pdf)

Förslag: Tillbakadragen (1)

voteIT-bot föreslår att bifalla motionen i sin helhet.
#styrit-46 —  Tillbakadragen

Förslag: Låst för omröstning (1)

William Albertsson föreslår att bifalla motionen i sin helhet
#wilalb-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (25)

Eric 'LP' Carlsson Ni skulle vara så coola!! Jag ger mitt fulla stöd till motionen :D

Tobias Karlsson Räcker inte 600kr till en rock?

Johannes Gustavsson @hoidi: Vet inte exakt vad för rockar de kollat på men en snabb googling så hittar man massor
för under 500kr

Maria Fornmark Jag tycker att det är ganska mycket pengar det rör sig om och en otydligt formulerad motion. Hade
varit bra att få konkreta exempel på vad ni vill köpa och pris på detta för att kunna ta ställning. Vad tänker ni exakt att
digits profilering ska bestå av? Ska ni köpa rockar OCH hoodies? Är det rimligt att ha både och, de syns ju inte
samtidigt? Eller bara rockar för 1000 kr var? Det låter ju väldigt dyrt! Sen får turkosa rockar mig att tänka på
operationspersonal hehe.

Theodor Angergård Önskar gärna svar kring om man hade tänkt köpa rockar och hoodies. @wilalb

Jacob Thorselius Pedersen Jättekul med rockar, men då borde ni skippa hoodies (det vill säga köpa dem för egna
pengar istället) tycker jag.

Det är visserligen en struntsumma som jag gärna ser att vi slänger på profilering, men anser personligen att den borde
höjas för alla icke-ovkit isåfall. 

Om motionen avslås, tänker ni köpa rockar istället för hoodies då? @wilalb

William Albertsson #wilalb-1 Vi vill i första hand skaffa hoodies, och rockar utöver hoodies om motionen går igenom.
Dom rockar vi kollar på kostar ungefär 300kr, och färg till det blir en hundring extra vilket då blir dom 400 vi vill utöka
med. De 600kr som vi har enligt ordinarie budget täcker knappt hoodies. Utöver det brukar digIT köpa svart/turkosa
vantar och vi vill inte lägga ut mer privat för rockar om motionen inte går igenom.
Vi tycker det är värt att ha både rock och hoodie, då man som andra kommittéer med overall inte har på sig rockarna
hela tiden när man vill representera sin kommitté
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Ludvig Ekman som blivande equalit tycker jag att alla kommitteer borde få lika mycket repsbudget permanent

Tobias Karlsson @ludd: Håller med. Bidrar inte frITid lika mycket till studentnyttan som sexIT?

Carolina Larsson Som frITidpatet hade jag också uppskattat om alla profileringsbudgetar var samma, förslagsvis att
alla får samma som ovkit. Instämmer med hoidi med att exempelvis frITid bidrar minst lika mycket. Att ha ca 40
arrangemang på ett läsår är inte dåligt :) Vårat år fick varje person betala 893:- över budget, hade varit trevligt om den
summan kommit ner till 293:- (ja träningsställ kostar pengar, och kan dessutom fortsätta användas efteråt (: )

Oscar Börjesson Vill ni förändra utfallet av motionen till att innefatta alla kommittéer behöver ni lägga ett
ändringsyrkande :) 

//talman

Theodor Angergård Jag la ett relevant förslag till denna motion här: https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-
lp4/proposition-om-andring-av-den-ekonomiska-policyn/?tag=portals-8

Oscar Börjesson @portals: 

Som jag tolkar dig vill du förflytta den diskussionen härifrån till en proposition istället. Som läget ser ut just nu finns
inget yrkande på avslag för denna motionen, vilket också krävs för att frågan inte ska behandlas två gånger!

Jacob Thorselius Pedersen @putte: asså jag har lagt ut över tusen kronor privat på profilering i prit :') Och fritid borde
inte köpa college tröjor om de vill spara pengar, helt onödig utgift om du frågar mig :c

Jacob Thorselius Pedersen Förtydligande: Jag har gladeligen lagt ut över tusen kronor i prit, för det är på kläder som
jag ändå kan och kommer använda privat. I princip hela budgeten har dock gått till kläder som jag endast kommer att
använda som prit, så jag fick egentligen ut mer av att sitta i digit där jag åtminstone fick en gratis hoodie som jag
faktiskt kan använda vardagligt

Jacob Thorselius Pedersen @wilalb: #wilalb-1 Motiveringen till varför rockar är coola är jag med på, men motiveringen
till varför sektionen borde betala hoodies utöver det är jag inte helt med på.

William Albertsson @portals: Jag vill inte lägga ner motionen så tätt in på, vi kommer inte kunna prata över det som
digIT. Jag känner också att det är två separata diskussioner där den här skulle kunna godkännas utan att den andra
gör.

Erik 'Jerge' Jergéus Känns som att @pii är inne på att separera profilering in i 2 kategorier:
1. Profilering som kan användas vardagligen, exempelvis hoodies och kavaj (armIT)
2. Profilering som används enbart för sektionsarbetet, exempelvis ovve, rockar, träningskläder, märken och färgning.
Värt att notera att ovve/rockar används i många fall till icke sektionsarbete såsom fester eller byggnadsarbete så det
finns definitivt en gråzon där.

Tanken jag har vore att flytta över de av kategori 2 till budgetposten "Extern representation" och behålla profilering för
kategori 1 (typ 500-600kr). På det sättet kan alla få lika mycket ut av sitt arbete (ex en hoodie) samtidigt som de med
större profileringsbehov inte behöver lägga ut enorma summor om de också vill ha en hoodie och den (typ)
obligatoriska ovverallen.
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William Albertsson #wilalb-1 
Jag är personligen för #portals-8 som handlar om att öka profileringsbudgeten för alla icke-ovkit, och tycker det är en
väldigt intressant men inte helt relevant diskussion. 

Även om man inte håller med om det tycker jag det här är en speciell situation där digIT vill testa nåt nytt som jag tror
kan ha en långtgående positiv effekt och något sektionen borde stödja. Det som jag mer tycker skiljer den här situation
från andra är att vi i förväg inte kan veta värdet i rockarna, och tror att sektionen är mer lämpad att ta risken än invalda
privatpersoner.

Leo 'kaffe ' Oinonen äh kom igen, sektionen har pengar, och komittéeaktiva gör mer eller mindre gratisarbete, så kan vi
inte bara ge folk pengar när de behöver det?

Erik 'Grahn' Gunnarsson Har någon koll på hur det ser ut på andra sektioner? Har tex dHack hoodies och rockar eller
bara rock?

William Albertsson @erik-grahn-gunnarsson: 
Jag skrev till dHack på facebook. Den som svarade visste inte att dHack har rockar, så misstänker att den är nyinvald.
Hen återkom med att förra året hade enbart rockar, men kan inte ge nån mer info om hur det funkade för dom

Erik 'Grahn' Gunnarsson @wilalb: om dHack bara hade rockar, är det något digit hade kunnat tänka sig att testa? Om
det är så att rockarna inte är tillräckliga går det ju att lämna in en annan motion inför nästkommande möte för att få
medel till ex. Hoodies

William Albertsson @erik-grahn-gunnarsson: 
Som tidigare nämnts har vi tidigare bestämt att vi vill ha hoodies i första hand. Om det ändrats efter diskussionen
vågar jag inte uttala mig om, och vi hinner tyvärr inte få en ny gemensam åsikt innan diskussionen stängs

William Albertsson @erik-grahn-gunnarsson: 
Personligen kan jag se en viss poäng med att göra som du säger. Däremot ser det ut som att digIT inte skaffar rockar
om motionen inte går igenom, och jag tror därför det är värt för sektionen att tillåta utlägget
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Propositioner
Propositioner är ett förslag från styrelsen som sektionsmötet för rösta om.

Endast mötespunkt. Ingen diskussion här
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Proposition om rättelse i stadgan (andra godkännandet)
Propositionen finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/proposition_stadga_fix-2ba83d2eac4.pdf) 

Denna proposition godkändes vid förra sektionsmötet då det däremot är en stadgaändring så behöver det godkännas
på två sektionsmöten innan det träder i kraft.

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att bifalla propositionen i sin helhet.
#styrit-38 —  Bifallen
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Proposition om att stryka irrelevanta delar av ekonomisk
policy
Propositionen finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/proposition_kontanter-447ab6422eb.pdf)

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att bifalla propositionen i sin helhet.
#styrit-39 —  Bifallen

Diskussion (4)

Erik Johnsson Va! Ingen diskussion om denna väldigt viktiga proposition?

Jacob Thorselius Pedersen @swexbe: okejdå, jag vill påpeka att jag tycker att vi ska behålla kontanthantering på
sektionen. Både för att mitt kort har slutat fungera, men även för att kontanter är det ända säkra sättet att fly från både
statens och bankens giriga övervakningshand!!!!! Jag röstar stolt emot!!

Erik Johnsson @pii: Föreslår att det läggs till en punkt om cryptohantering.

Leo 'kaffe ' Oinonen Kan vi avskaffa kortbetalning helt? Tycker att vi bara borde köra på kryptovalutor/omärkta kont
som är svårspårade så varken staten eller företag kan spåra vad vi gör.
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Proposition om uppdatering av uppförandepolicyn
Propositionen finns här
(https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/Proposition_om_uppdatering_av_uppf_randepolicyn__2_-4b53f31b102.pdf)

 

Den uppdaterade uppförandepolicyn (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/Uppdaterad_Uppf_randepolicy__1_-
b3e987fbf0e.pdf)

Den gamla uppförandepolicyn

(https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/gammal_uppforandepolicy-3b32033986f.pdf)

Eftersom det nu finns en ganska lång diskussion på den här dagorningpunkten vill vi tipsa om att
diksussionen går att filtrera om man klickar på en #tagg tillhörande ett förslag.

Förslag: Tillbakadragen (3)

Theodor Angergård föreslår Att stryka "Vid hubbenförbud gäller
även arrangemangsförbud." från "5 Sektionens påföljer" under "Hubbenförbud".
#portals-4 —  Tillbakadragen

Theodor Angergård föreslår

Att stryka "Vid hubbenförbud gäller
även arrangemangsförbud." från "5 Sektionens påföljer" under "Hubbenförbud".

Att tillägga "Hubbenförbud gäller även under arrangemang i Hubben."
#portals-5 —  Tillbakadragen

Theodor Angergård föreslår

Att stryka "Vid hubbenförbud gäller
även arrangemangsförbud." från "5 Sektionens påföljer" under "Hubbenförbud".

Att tillägga "Hubbenförbud gäller även under arrangemang i Hubben." under "5 Sektionens påföljer" under
"Hubbenförbud".
#portals-6 —  Tillbakadragen

Förslag: Avslaget (1)

Gustav Engsmyre föreslår Att stryka mottagningförbud från "5 Sektionens påföljder"
#gurr-2 —  Avslaget

Förslag: Bifallen (4)

voteIT-bot föreslår att bifalla propositionen i sin helhet.
#styrit-40 —  Bifallen
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William Albertsson föreslår att ändra “Avstängning från förening / kommitté – Med avstängning från förening/kommitté
menas att en person blir avstängd från en eller flera kommittéer eller föreningar som denna är aktiv inom”
Till
“Avstängning från kommitté – Med avstängning från kommitté menas att en person blir avstängd från en eller flera
kommittéer som denna är aktiv inom”
Från "5.1 Förteckning påföljder"
#wilalb-2 —  Bifallen

Theodor Angergård föreslår Att stryka "Vid hubbenförbud gäller
även arrangemangsförbud." från "5 Sektionens påföljer" under "Hubbenförbud".
#portals-9 —  Bifallen

Theodor Angergård föreslår Att tillägga "Hubbenförbud gäller även under arrangemang i Hubben." under "5 Sektionens
påföljer" under "Hubbenförbud"
#portals-10 —  Bifallen

Diskussion (51)

Theodor Angergård Datumet bör uppdateras.

William 'Gurgy' Levén @portals: Datumet uppdateras "automatisk" när vi gör ändringar så det behöver inte vara med
som en att-sats. :)

Theodor Angergård #gurr-2 @gurr Varför vill du stryka mottagningsförbud?

William Albertsson Jag tycker sista påföljden under 5.1 gällande avstängning ur kommitté/förening kan förtydligas när
det gäller förening. Tycker inte det är tydligt om man syftar på avstängning från styrelsen eller som medlem. 

Tycker också inte det är självklart att sektionen har möjlighet att avsätta styrelsemedlemmar eller stänga ute
medlemmar från föreningen, stadgarna för sektionen stödjer inte det vad jag kan se

Vidar 'Vidde' Magnusson @wilalb På första stycket, låter asbra, lägg ett ändringsyrkande! :D 

På andra stycket (från stadgan): "Intresseförening är skyldig att känna till och rätta sig efter teknologsektionens
stadgar,
reglemente, policies, övriga handlingar och beslut.".

d.v.s i och med att vi har med det häri så blir det så.

William Albertsson Hade gärna hört vad den som skrev policyn hade för avsikt med det innan jag lägger ett sådant
yrkande, verkar ändå vara någon som tänkt ordentligt!

Gällande vad du har att säga om det andra stycket är jag starkt emot, dels att det skulle räcka att det står i en policy
och men även att det alls är möjligt för styrit/sektionen att avsätta styrelsemedlemmar. Sektionens intresseföreningar
är inte en del av sektionen, utan har vissa rättigheter och skyldigheter mot den. Att ett extern organ, sektionen, ska
kunna avsätta styrelsemedlemmar ur en förening när deras regler inte följs låter jätte odemokratiskt. Visst, ge arrförbud
i Hubben osv. men att utesluta medlemmar är lika mycket makt som föreningens årsmöte, och mer makt än
exempelvis Sverok som många av föreningarna faktiskt har en direkt koppling till.
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Tror det blir tydligt varför jag inte tycker det skulle räcka med en förändring i en policy för att ge sektionen denna
möjligheten, och om att det ska kunna göras över huvud taget borde det stå i stadgarna.

Gustav Engsmyre @portals: #gurr-2
Allting som står på den punkten finns redan skrivet på andra ställen i uppförandepolicyn. Finns ingen anledning till att
ha en ny påföljdspunkt som endast finns för att samla tre andra

Theodor Angergård @gurr: #gurr-2 Du tänker att "förbud mot representation
av sektionen som helhet." från Representationsförbud täcker "Med mottagningsförbud menas att personen i fråga ej
får
agera phadder på sektionen"?

Vidar 'Vidde' Magnusson @wilalb: Jag är den som skrivit majoriteten av policyn även om många fler har varit
inblandade och tagit fram innehållet och läst igenom den. Ditt förslag om att förtydliga att det är
föreningsstyrelsemedlemmar som menas låter bra i min åsikt (det var detta som menades). 

Gällande andra stycket så borde jag kanske klargöra att lite som står i denna policy ger nya befogenheter (fel av mig
innan), som jag tolkar den tidigare skrivda meningen från stadgan så har styrIT denna befogenheten. Det gäller för
övrigt samtliga grejer som står däri och detta är mest för att sätta ut lite standardisering av beslut. 

I min åsikt, som avgående styrIT medlem och aktiv föreningsstyrelseledamot i 3 föreningar, så är min åsikt att om man
är en intresseförening på IT sektionen så bör en styrelseledamot kunna avsättas i de extremfall som kan göra att styrIT
tar ett sådant beslut. Detta då de som sitter i intresseföreningar på IT ofta är (och till viss del måste vara om jag minns
rätt) IT studenter. I annat fall så borde man kanske vara en helt fristående förening som inte är kopplad till IT. 

Vill förtydliga att detta är endast är mina åsikter och inte nödvändigtvis reflekterar styrITs åsikter eller liknande.

Gustav Engsmyre @portals: #gurr-2
Att få vara Phadder faller under Phadder kontraktet. i och med det har NollKIT befogenheten att stänga av en phadder.

Jacob Thorselius Pedersen Okej, för att sammanställa och klargöra lite angående ändringsyrkandet som (jag och) gurr
har lagt fram (kan även vara värt att notera att vi har hjälp till mycket med att ta fram den här propositionen):

Vi anser att det är en konstig påföljd för styrelsen att dela ut, eftersom:
* Huruvida någon får agera phadder eller inte är något som borde vara upp till NollKIT eftersom mottagningen kan ses
som deras arr.
* Att utdela arrangemangsförbud/representationsförbud är något som redan är möjligt och under mottagningen är i
praktiken alla arrangemang mottagningsarrangemang och det är därför redan möjligt för styrelsen att ta det här
beslutet. Men att ta beslutet på det sättet hade gjort det tydligare att det inte var direkt kopplat till mottagningen.
* NollKIT har redan befogenheten att förbjuda både phaddrar och arrangörer från att närvara på
mottagningsarrangemang i och med mottagningskontraktet.

Ida 'Ide' Dahl Vad jag förstått med tanken bakom att ha ett mottagningsförbud är att, eftersom ett straff kan räcka upp
till ett år, man kan säga att om en phadder misskött sig tillräckligt grovt så kan man säga att dem inte får vara med på
nästa mottagning heller. Detta då mottagningskontraktet slutar gälla måndag LV3. Jag förstod det också som att detta
är ett beslut som ska fattas av NollKIT och styrIT tillsammans.

Anders 'Spöket' Bäckelie Tanken var nog delvis att kunna fånga upp fall då personer inte skrivit på något
mottagningskontrakt, och skulle i alla realistiska fall beslutas i samråd med NollKIT.
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Vidar 'Vidde' Magnusson @pii: Delvis håller jag helt med om det Ide skrev, delvis vill jag påpeka att oavsett hurvida det
står i policyn eller inte så är det full görbart att dela ut denna påföljd, att det står med syftar endast till att göra saker
tydligare och för försöka ha vissa standarder och att vara konsekvent i påföljder som delas ut på sektionen.
Huvudsakligen då för att vara vägledande för styrelsen.

Gustav Engsmyre @spoket: Men om de inte skrivit på mottagningskontraktet får de inte vara med på mottagningen
ändå, jag har lite svårt att se vad mer styrIT kan göra.

Jacob Thorselius Pedersen @ide @vidde @spoket precis som Gurr skriver så har INGEN som inte skrivit på
mottagningskontraktet tillåtelse att närvara vare sig som arrangör, phadder eller annat på mottagningsarrangemang.
Ända realistiska scenariot det kan användas på är om man vill stänga av en Nollan från mottagningen, vilket inte känns
helt rätt om du frågar mig. Det är dock redan görbart med arrförbud

Jacob Thorselius Pedersen @vidde: att styrelsen kan göra vad fan den vill är inte ett argument jag tycker passar när
det kommer från styrelsen.

För övrigt så BÖR inte styrelse gå rakt emot beslut som tas på ett sektmöte. Det vill säga om sektmötet nu säger att vi
inte vill ha ett mottagningsförbud och styrelsen sen går och inför ett mottagningsförbud så kommer de få skit för det.

Vidar 'Vidde' Magnusson @pii: Jag håller med om att styrelsen inte bör gå emot ett beslut av sektionsmötet och jag tror
heller inte att någon skulle göra det. Problemet är sedan med saker som inte skrivs ned ordentligt (d.v.s försvinner i
massan av sektionsmötesprotokoll eller liknande) att de glöms av, så styrIT20 kommmer kanske ihåg det, styrIT21
kanske men styrIT22 lär inte komma ihåg detta beslut och sen är vi tillbaka igen. 

Sedan vill jag återigen understryka att denna diskussionen reflekterar mina egna åsikter och inte nödvändigtvis
styrelsens.

William 'Gurgy' Levén Hej, då ska jag försöka slänga mig in i diskussionen om #gurr-2 också :) ska dessutom försöka
numerera mina argument så att det blir lite lättare att bemöta dem på ett strukturerat sätt:

1. Angående att Motagningsförbud bara är en kombination av andra påföljder. 

1.a) Jag har under mitt styrIT-år varit med och hanterat i princip alla incidenter och det jobbigast har helt klart varje
gång varit att meddela vilka incidenter som bli aktuella. Personen som ska få konsekvensen har ofta inte varit i
liknande situation innan och är tok-nervösa. Som utdelare av konsekvensen vill man få det avklarat snabbt och tydligt
så att personen på andra sidan bordet inte behöver må dåligt längre än nödvändigt. Att då behöva list tre olika
påföljder med olika vilkor för att endast gälla under mottagningen och relaterade arrangemang är för mig ett
mardrömsscenario. Det gör också att risken för att det hela inte uppfattas helt och att konversationen behöver has igen
betydligt större.

1.b) Motagningsförbud är redan idag en utav de vanligaste påföljderna och används dessutom i dagligt tal av många
på sektionen. Därför tycker jag det är rimligt att fastställa i policy vad det innebär och vara transarant med att det finns.

1.c) Under årets mottagning framkom det att olika parter menade olika saker med mottagningsförbud, genom att skriva
in det i vår policy är det åtminstånne klart för alla vad sektionen menar med mottagningfsförbud.

2) Angående att styrelsen inte borde få besluta om mottagningsförbud.
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Vill först bara säg att jag i stort håller med om principen att nollkit i regel borde vara de som utdelar mottagningsförbud,
men det vid vissa tillfällen är lämpligt för styrelsen att göra det.

2.1) Styrelsen har i regel en del konfidentiell information, sektionsordförande har ännu mer, och SAMO har absolut
mest. Detta är information som vi inte kan dela med NollKIT, dels för att skydda personerna den berör men också utav
juridiska skäl. Informationen kan berör tidigare incidenter, pågående utredningar, inblick i personliga utmaningar hos
individen och mycket annat. Detta är information som i stor grad kan påverka beslut vid incidenthantering och därför
kan det ibland vara vettigt att styrelsen tar beslut om mottagningsförbud istället för NollKIT eftersom de har en mer
komplett bild av situationen.

3) angående att det redan kan göras och att det borde vara frånkopplat mottagningen.

3.1) Motagningen har en miljö som i stort skiljer sig ganska mycket från den vanliga day-to-day miljön på sektionen.
Hos ett antal individer är det just denna miljö som orsakar problemen. Känns därför bra att ha möjlighet att separera
dem från den miljö som för dem leder till problem istället för att genom arr/reps/hubben-förbud helt avskärma dem från
sektionens verksamhet.

William 'Gurgy' Levén Vill också påpaka att en diskussion alltid skall hållas med beröra parter innan några påföljder
utdelas, på så sätt skulle ett mottagningförbud inte kunna utedals utan att NollKIT involveras i diskussionen. Tycker
dethär är en väldigt viktig aspekt av policyn generellt.

Theodor Angergård Använd gärna #portals-6 för att diskutera mitt ändringsyrkande, då kan man lättare filtrera och
bara läsa kring denna diskussion.

Jag har åsikt av att man ska hålla förbuden separerade. Jag kan se tillfällen där en person kan vara respektlös mot
Hubben och dess inventarier, men där man fortfarande har möljligthet att tillträda arrangemang utanför Hubben.

Vidar 'Vidde' Magnusson @portals: #portals-6 Anledningen till att det skrevs så var för att det verkade konstigt att ge
påföljder på en students studiemiljö utan att också ge påföljder på en students nöjesliv.

Theodor Angergård @vidde: #portals-6 Jag tycker inte det är konstigt. Jag ser Hubbenförbud som att man har varit
respektlös mot Hubben. Om det finnes lämpligt kan man även få Arrangemangsförbud, men jag önskar att det hålls
separat.

Jacob Thorselius Pedersen @gurgy: #gurr-2

1.a) Jag tycker det är viktigare att policyn är tydlig för de som läser den innan de blir straffade, och inte efteråt. Såklart
synd att det blir extra jobbigt för de som bestraffas, men det är för mig inte huvudfokus. Det är dock nämnvärt att
mottagningsförbudet som det ser ut i propositionen inte säger så mycket mer än phadder-, reps- och arrförbud så man
är ju fortfarande fast med uppräkningen om man inte ska sugarcoata det men det kan man ju göra även i dagsläget.

1.b) Jag har alltid tänkt på mottagningsförbud som nånting som NollKIT delar ut och inte styrelsen. Så i den
bemärkelsen som propositionen vill implementera det så är det inte särsklit vedertaget enligt mig.

1.c) Inte egentligen. Vad menas med reps- och arrförbud på mottagningsarrangemang? Reps- och arrförbud gäller
endast på sektionsarrangemang, så det blir nåt slags snitt däremellan då? Det vill säga man har reps- och arrförbud på
sektionsarrangemang under ITs mottagning? Inte helt klart.

2.1) Vid såpass allvarliga incidenter anser jag att styrelsen borde utfärda reps- och arrförbud för personen, inte bara för
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mottagningen utan även för andra arrangemang där hen kan komma att vara i en representationsroll för sektionen.

3.1) Min poäng är att styrelsen inte borde särskilja mottagningen från andra arrangemang. Varför ska man inte få vara
med på mottagningen när man får arrangera en sittning, puffa en pub, delta på en jämlikhetsworkshop eller leda runt
gymnasieelever på campus för att introducera dem till IT och Chalmers? Och tvärt om såklart. Det ska liksom inte vara
upp till styrit att avgöra vad som är olämpliga och vad som är lämpliga arrangemang.

I de fall där styrit anser att en individ inte borde delta på ett specifikt arrangemang borde det tas upp med arrangör som
då har möjligheten att svartlista individen. Om det är konfidentiell information så borde styrit säga det och
rekommendera arrangören till svartlistningen, men det BORDE ALLTID vara upp till arrangören vilka som får komma
på arrangemanget.

Theodor Angergård Vill bara säga tack till Gurr, Pi och Vidde som tog sig tiden att skriva om Uppförandepolicyn! Ni har
gjort ett jättebra arbete!

Gustav Engsmyre @portals: #portals-6 Jag tycker det blir konstigt att en person är tillåten att gå på ett arrangemang
som hålls i sandlådan, men förbjuden att gå på samma arr om det hålls i hubben

Theodor Angergård @gurr: #portals-6 Jag tycker inte det. Ett arr i sandlådan är inte ett arrangemang som hålls i
Hubben. Jag känner att det kan uppkomma situationer där Hubbenförbud är relevant men inte Arrangemangsförbud.
Exempelvis, skadar man Hubben, kan man få Hubbenförbud, men ändå få vara med på HookITs Häfv i sandlådan.

William 'Gurgy' Levén #gurr-2

Tack för väl förd diskussion @pii

1.a) Själv tycker jag att policyn har flera syften däribland de viktigast är att ge ett ramverk för styrelsens att arbete med
och att öka transparansen. Att dölja en utav de vanligaste påföljderna på sektionen för att den är en kombination av
andra påföljder känner jag kraftigt motverkar båda de syftena. (sen kvarstår ju dock frågan om hurvida det borde vara
en vanlig påföljd men det tänker jag hantera i de andra "trådarna" istället)

1.b) Mottagningsförbud har tidigare utdelats utav både styrelser och NollKIT. Jag tycker detta är ett utmärkt exempel
på varför det borde tydliggöras i policy eftersom du som sektionmedlem och säkert många andra har haft en annan
uppfattning om vad mottagningsförbud är än vad exempelvis styrelsen har haft.

1.c) Ett exempel skulle kunna vara att en medlem i ArmIT får mottagningsförbud för att den inte kan kan hantera miljön
under mottagningen. Hen kan dock vara fortsatt lämplig att fortsätta förhandlingar med våra sponsorer.

2.1) Bara för att det finns konfidentiell information behöver inte incidenten vara mer allvarlig.

3.1) Här kan jag åter igen bara peka på mottagningens unika och intensiva miljö.

Jag är starkt emot att förbudet inte kommer från de som tagit beslut om det, och tycker därför inte att ett arrförbud
borde gå genom arrangörerna då de troligtvis inte har någon insikt i incidenten.

Jag förstår inte heller hur arrangörerna skall kunna ta ett informerat beslut om svartlistning bara utifrån styrelsens
rekommendation. Då blir ju den faktiska svartlistningen i huvudgrad beroende på arrangörernas relation till styrelsen
och inte beroende på den aktuella incidenten.
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Jacob Thorselius Pedersen @gurgy: #gurr-2 Tack själv :3
Jag vill ju fortsätta argumentera men det känns som att jag mest kommer upprepa mig så jag streckar min egen debatt
här :)

William 'Gurgy' Levén @pii: #gurr-2

Hehe, satt just o tänkte att jag skulle göra detsamma om det blev än vända till. Är ju viktigt att de som ska rösta kan ta
till sig diskussionen också :) Good call!

Hugo Stegrell #portals-6
@portals : Gällande tillägget; är det inte bara en onödig repetering av vad Hubbenförbud redan innefattar i
originalpropositionen? 

"Med hubbenförbud menas att personen i fråga ej får vistas i hubben samt ..."

William Albertsson #wilalb-2
Sektionen har många aktiva föreningar med egna styrelser, årsmöten och medlemmar och jag tycker sektionen borde
främja demokratin i alla sammanhang. Att ge styrelsen fullmakt att avsätta föreningsstyrelsemedlemmar tar bort massa
förtroende från dess medlemmar och underminerar dess självstyrelse och demokrati.

I många fall tror jag att representationsförbud uppnår samma önskade effekt, utan att föreningen ger upp sina
demokratiska rättigheter.

För många av våra föreningar är dessutom Sverok ett viktigt förbund som ger framförallt ekonomiskt stöd. Sverok är
Sveriges störsa ungdomsförbund, och starka förespråkare av demokratisk verksamhet. Det är går rakt emot deras
principer och det riskerar att göra att dessa föreningar inte längre kan vara en del av Sverok

Jacob Thorselius Pedersen @steget: #portals-6 Vad menas? Hans förslag innebär ju bara att Hubbenförbud inte
innebär förbud mot alla arrangemang, utan bara mot de som arras i hubben

Hugo Stegrell @pii: #portals-6
Jag tycker förslaget bara gör det mer förvirrande. Det lägger inte till något utan är enligt mig bara en onödig
appliicering av vad punkten redan innefattar.

Tobias Karlsson #portals-6 Håller med @steget. Varför skulle Hubbenförbud inte gälla under arrangemang?

Theodor Angergård Jag tänker splitta mina två att satser till två separata, då jag känner att det är mer viktigt att ta bort
arrangemangsförbud.

William 'Gurgy' Levén @wilalb: Hej stadgarna stöjer detta i dagsläget, se §10.4

Jacob Thorselius Pedersen @hoidi: #portals-6
@steget: #portals-6
Ni båda borde läsa vad Gurr skrev på samma tagg en bit bort om sandlådan vs. hubben.

Tobias Karlsson @pii: #portals-6 Varför skulle man inte få vara med på arr i sandlådan om man inte får vara i hubben?
Dock känner jag att jag inte är så bra att komma på scenarion där man blir hubbenstoppad men inte arrstoppad,
förutom det som portals tog upp.
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Tobias Karlsson #portals-10 Tycker inte att det hade gjort så mycket om detta står med men känns som en självklarhet
för mig.Varför skulle man få gå in i hubben om man är hubbenstoppad bara för att det är ett arr där?

Theodor Angergård #portals-9

Personer som gång på gång inte plockar upp efter sig i Hubben, som inte diskar sina tallrikar och som helt enkelt inte
respekterar Hubben och dess inventarier tycker jag inte ska få vara i Hubben. Däremot kan de fortfarande vara rimlig
nog att gå på arrangemang såsom ett häfv i sandlådan. 

Att hålla dem separerade tycker jag är viktigt för att kunna ge ett rimligare straff om det behövs.

William Albertsson #wilalb-2 @gurgy
Jag har förvirrat två diskussioner. Den ena om sektionsstyrelsen har rätt till att avsätta föreningsstyrelsemedlemmar
och den andra om jag tycker det är lämpligt att sektionen har det som en definierad påföljd. Då denna proposition bara
kan påverka det andra, ska jag i fortsättning skilja på de diskussionerna så gott jag kan.

Det är viss upprepning nu, men känner att jag vill förtydliga mitt starkaste argument: 
Det enda stället jag kan hitta i våra dokument som går rakt emot Sveroks råd är detta. Genom att sektionen definierar
det som standardåtgärd vid överträdelser sätter vi Sverok-kopplade föreningar i en situation där de behöver välja
mellan att vara med i sektionen, vara med i Sverok eller vara med i båda och medvetet gå bakom ryggen på Sverok.
Jag tycker dessa föreningar är viktiga för sektionen, och att Sverok är viktig för föreningarna.

Jag tycker alltså inte sektionen borde definiera en åtgärd som sätter vissa av våra föreningar i en sådan svår sits, som
i praktiken antingen leder till att föreningarna tappar sin koppling till Sverok eller medvetet utnyttjar Sveroks bidrag och
välvilja.

William 'Gurgy' Levén #wilalb-2 Först och främst vad det skulle innebära att stryka punkten och styrelsens
ställningstagande till ändringsyrkandet:

Enligt stadgan (§10.4) är föreningar i dagsläget organisatoriskt helt underordnade sektionen och sektionsstyrelsen så
länge de betraktas som en intresseförening vid IT-sektionen. Därav kommer sektionsstyrelsen har rätt att utesluta
medlemmar ur föreningar oavsett ifall denna punkt stryks från uppförandepolicyn eller inte. 

Den enda tänkbara effekten av att stryka punkten vore möjligtvis att påföljden skulle användas mindre frekvent. Vi som
styrelse finner dock detta osannolikt då konsekvensen idag redan används sällan och bara i fall där det är absolut
nödvändigt och hade gjorts oavsett om påföljden omnämndes i uppförandepolicyn eller inte för att skydda andra
teknologer.

Därför anser vi att strykande av punkten bara skulle göra vår verksamhet mindre transparent genom att göra det
otydligare för våra medlemmar vilka konsekvenser som kan bli aktuella och för framtida styrelser, vilka konsekvenser
som är möjliga. Vi ställer oss därför efter omfattande diskussion med förslagslämnaren starkt emot ändringsyrkandet.

*Värt o notera är också att detta inte är något tillägg i varken policy eller stadga utan bara en omformulering av en
punkt som funnits där i många år.

William 'Gurgy' Levén #wilalb-2 Angående sektionens rätt att utesluta medlemmar ur dess intresseföreningar:

Vi anser inte att den här frågan är relevant till propositionen då propositionen inte på något vis förändrar förhållandet
mellan sektionen och dess intresseföreningar och därför inte bör behandlas på detta möte. Inte minst då frågan inte
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förberetts ordentligt. Vi kommer dock eftersom vi värnar om de påtalade demokratiska principerna att bemöta kritiken
men inte vidare diskutera frågan på detta möte.

Vi tycker att det är viktigt att värna om de demokratiska grundprinciper som förslagslämnaren hänvisar till men kan inte
se hur föreningars obegränsade rätt att använda sektionens namn och varumärke utan att rätta sig efter sektionens
beslut bidrar till dessa principer. Det sagt så är många utav IT-sektionens föreningar sedan en tid tillbaka egna juridiska
entiteter och kan därför ifall sektionen fattar ett beslut de inte är nöjda med välja att lämna sektionen och bli
självständiga men då också förlora de rättigheter de har enligt stadga (§10.3) och övriga överenskommelser (ex,
förvarings- och arrangemangsmöjligheter i hubben). På så vis kan sektionen aldrig tvinga en förening till ett beslut
eftersom de alltid har möjligheten att lämna sektionen och på så vis säkra sin demokratiska suveränitet.

Vi vill också påpeka att det inte är ovanligt för organisatoriskt överordnade föreningar (såsom IT-sektionen eller
Sverok) att ha viss kontroll över vilka som får verka inom dess underordnade föreningar (såsom intresseföreningar vid
IT-sektionen eller medlemsföreningar hos Sverok). Exempelvis reserverar sig Sverok rätten att utesluta medlem ur
samtliga medlemsföreningar enligt § 28 i sin egen stadga: https://infobank.sverok.se/styrdokument/sveroks-stadgar/

William 'Gurgy' Levén #wilalb-2 Angående möjlighet att vara medlem i Sverok:

Det är en klurig fråga om/hur en förening kan vara både medlem i Sverok och räkans som en intresseförening vid IT-
sektionen (eller någon av de andra sektionerna på Chalmers). Detta till trots har vi idag med nuvarande bestämmelser
(som inte påverkas av propositionen) tre intresseföreningar vid sektionen som får föreningsbidrag från Sverok och
ingen intresseförening som på grund av sektionens bestämmelser inte beviljas bidrag från Sverok. En situation som vi
är måna om att bevara då vi är stolta över sektionens aktiva föreningsliv men i dagsläget inte ser anledning till att
komplicera genom förändringar i sektionens relation till dess intresseföreningar.

William 'Gurgy' Levén @wilalb: #wilalb-2
Det är självfallet beklagligt ifall våra föreningar känner att de behöver gå bakom ryggen på Sverok men vill då återigen
påminna om att en ändring i uppförandepolicyn som ändringsyrkandet föreslår inte ändrar sektionens relation till dess
intresseföreningar då detta regleras av §10 i sektionens stadga. Att ändra den relationen skulle alltså kräva en
stadgeändring som inte kan genomföras på det här mötet. Att stryka den här punkten skulle endast leda till mindre
transparens, både gentemot Sverok, sektionens medlemmar och dess intresseföreningar.

Arvid Runvik @gurgy: #wilalb-2

Skulle säga att det inte alls är självklart att styrelsen faktiskt har förmåga att avsätta en föreningsmedlem. De har enligt
stadgan rätten att göra det, men huruvida ett sådant beslut faktiskt är verkställbart beror också på föreningen i frågas
stadga.

För även om styrelsen anser föreningar vara totalt underordnade sektionen så brukar en förenings ansvar att följa
sektionens regler endast vara en paragraf i stadgan, och därmed likvärdig andra krav stadgan ställer.

Gör en förening då bedömningen att avsättning av en styrelsemedlem inte är förenligt med kravet att styrelsen ska
tillsättas av ett årsmöte (vilket jag tycker man kan argumentera för), så blir detta då en fråga om sektionsstyrelsen kan
kräva att en förening ska gå emot sin egen stadga, vilket ur föreningens perspektiv blir en väldigt luddig fråga.

Sektionens stadga tillåter som den nu är skriven styrelsen att kräva i princip vad som helst av en förening, och bör
kanske kollas på, men även med det generösa språket så är det uppenbart så att styrelsen i praktiken inte kan
verkställa vad som helst (t.ex. beslut som skulle bryta mot svensk lag). Så att styrelsen anser sig ha rätten att göra
något tycker jag inte är tillräcklig grund för att kunna etablera det som en möjlig konsekvens i uppförandepolicyn.



18/05/2020 https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html

https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html 35/86

William 'Gurgy' Levén @arvid-runvik-runvik: #wilalb-2

Är inget som skall etableras i uppförandepolicyn, konsekvensen har som tidigare påpekats funnits i uppförandepolicyn
i många år.

Sektionen har (som stadgan idag är formulerad) rätten att ställa kravet. Sektionens intresseföreningar har likaså rätten
att följa sektionens beslut eller motgå det, i det fall de motgår, exempelvis för att de anser att det är orimligt eller för att
det bryter mot lagen förlorar intresseföreningen sina rättigheter innom sektionen och behöver då heller inte följa
sektionens beslut.

Precis samma princip appliceras för medlemsföreningar i Sverok, om Sverok skulle välja att utesluta en medlem så är
det fortfarande medlemsföreningens val att antingen utesluta medlemmen eller säga upp sitt medlemskap i Sverok.

Likaså är det upp till (nästan) alla föreningar i sverige vilka krav de vill ställa på sina medlemmar eftersom medlemmen
alltid har valet att lämna föreningen ifall de inte vill rätta sig efter dens bestämmelser.

Arvid Runvik @gurgy: #wilalb-2
Fel ordval av mig att skriva "etablera". Menade inte att detta är något nytt.

Instämmer med allt du påpekar, tycker dock inte det påverkar min poäng.

Vi är överens om att styrelsen har rätten att ställa kravet, min poäng var snarare att detta är ett krav styrelsen kanske
inte bör ställa, och att det därmed kanske inte bör stå som en konsekvens i uppförandepolicyn. 

Att en konsekvens står i uppförandepolicyn antyder inte enbart att det är något styrelsen har rätt att göra, utan också
att det är ett verktyg som styrelsen kan komma att använda. Det finns redan sätt så som hubbenförbud och
arrangemangsförbud för att hantera en eventuell illa betedd föreningsmedlem, och jag ser hellre att styrelsen använder
dessa än ett alternativ som är problematiskt för medlemsdemokratin och möjligtvis problematiskt för föreningens
stadgar.

William 'Gurgy' Levén @arvid-runvik-runvik: #wilalb-2

Tack för förtydligandet Runvik. 
Håller helt med om att reps-förbud och arrangemangsförbud är mycket mindre invasiva åtgärder som borde användas
när det inte finns behov av att stänga av någon från en förening. Vi har dock sett att det finns fall där personer helt
behöver stängas av från en förening för att alla teknologer ska trivas och känna sig trygga på sektionen. Som jag skrev
tidigare kommer framtida styrelser med största sannolikhet att utöva den här rätten oavsett om den står i
uppförandepolicyn eller inte då de fall vi känner till har varit på stark inrådan från både kåren centralt och högskolan.
Därför anser vi att enda effekten av att stryka åtgärden från uppförandepolicyn vore att minska transparansen i
styrelsens arbete.

voteIT-bot Förtydligande om vad som röstas på nu i omgång 3.
Propositionen i sin helhet med #portals-9 #portals-10 samt #wilalb-2
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Proposition om ändring av den ekonomiska policyn
Propositionen finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/proposition_representation_ekonomisk_policy-
5b8eefe0042.pdf)

Förslag: Avslaget (1)

Theodor Angergård föreslår 

att under "7.1 Profilering" i den ekonomiska policyn ändra från:
"Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 600 kronor per person och verksamhetsår. För
overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare en kostnad på 600 kronor per medlem och verksamhetsår
tillkomma."
till:
"Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 1200kr kronor per person och verksamhetsår."
samt justera samtliga föreslagna budgetar enligt ändringarna ovan
#portals-8 —  Avslaget

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att godkänna propositionen i sin helhet.
#styrit-41 —  Bifallen

Diskussion (30)

Johannes Gustavsson Styrit
"Om alla med 600 kr i profileringbudget istället skulle tillåtas spendera
1200 kr (som overallskommittéerna idag får) skulle sektionens kostnader för profilering
öka med 24000 kr. Idag är sektionens totala kostnader för profilering 50400 kr (3.6 % av
sektionens omsättning)."

Jag ser gärna en gedigen motivation till att öka sektionens utlägg på kläder.

Tobias Karlsson @johannes-forrest-gustavsson: Håller med dig och detta är nog inte tillräckligt med motivering men
tycker det är lite orättvist att det är så stor skillnad på mängden pengar ovkit får och vad resten får iom att det inte är
alltför stor skillnad på studentnyttan i min mening

Johannes Gustavsson @hoidi: Dock får du väll inte kläder baserat på sektionsnytta? IMO är det samma som att
brandkår, kockar och byggare kan få arbetskläder medan konsulter, marknadsförare m.m inte får.

Man får för att kläderna slits i det arbete man gör och då ska man inte behöva slita ut sina privata kläder

Johannes Gustavsson *Print får då de bygger en hel del och målar.
*Sexit för att de gör en hel del dekor med målarfärg m.m
*ITNollK för att det är extremt viktigt att de syns av nollan då de ska hantera runt 100 Pers som ska veta vilka de är för
att inte skapa förvirring.

Tobias Karlsson @johannes-forrest-gustavsson: Hmm det hade jag inte tänkt på. Ganska rimligt.Men om NollKIT
måste synas så bra i sina ovvar så behöver de ju inte hoodies också. Gäller typ samma för de andra I guess
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Johannes Gustavsson @hoidi: Min tanke var som så att 600 får alla som bas för hoodies etc för att göra PR för sin
förening.

De resterande 600 ovkit får är för arbetskläderna, aka ovven och prits arbetsbyxor. Så är min tolkning iaf

William 'Gurgy' Levén #portals-8 även med det här förslaget finns det vissa skatteregler att ta hänsyn vid inköp av
arbets/profileringkläder. Skatteverket kräver bland annat att arbetsgivaren (sektionen) kräver att de används och att de
är permanent märkta på så vis att de inte kan användas för privat bruk eller att de kan klassas som skyddsutrustning

Jacob Thorselius Pedersen @johannes-forrest-gustavsson: Asså jag håller ju med dig, men vafan kom inte o påstå att
sexit målar dekor i sexit-ovve :o

Jacob Thorselius Pedersen @gurgy: #portals-8 Vänta va...? Menar du att sektionen egenligen ska se till att kommittéer
inte använder sina hoodies för privat bruk?? Isåfall bryter vi fett mot den...

Theodor Angergård Mitt förslag har uppdaterats för att ligga under en att sats, samt att endast påverka de föreslagna
budgetar, aka ArmIT och digIT.

Johannes Gustavsson @pii: Har helt klart hänt iaf att dekor har tillverkats i overall, sen om man själv väljer att slita på
sina egna kläder är ju ens eget val men man ska inte vara tvingad till att göra det 💁

Erik Johnsson @pii: #portals-8 "Fria arbetskläder, som utgörs av klädsel som i och för sig lämpar sig för privat bruk,
t.ex. kostym och dräkt, bör anses skattefria om arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt fäst på klädseln
på ett sätt som gör att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte kan antas komma att användas för
privat bruk (SKV A 2019:29)." Det är alltså inget som säger att de inte får användas för privat bruk, de ska bara
märkbart avvika från vanliga kläder :)

William 'Gurgy' Levén @swexbe: #portals-8 och inte kan antas komma att användas för privat bruk

William 'Gurgy' Levén @gurgy: #portals-8 men man får ju använda dem privat, man får bara inte anses att de kan
användas privat :P

Erik Johnsson @gurgy: #portals-8 "märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte kan antas komma att användas
för privat bruk" tolkar det som att "märkbart avviker från vanliga kläder" implicerar "kan inte antas komma att användas
för privat bruk".

Tobias Karlsson Jag håller nog med @johannes-forrest-gustavsson på denna frågan. Ska icke-ovkit få lika mycket
pengar att lägga på hoodies och i princip vardagskläder som ovkit får när de "måste" köpa sina byxor och hoodies etc
om de vill/får pengar över. Låter lite orimligt ändå

Tobias 'Tubas' Lindgren @hoidi: Och @johannes-forrest-gustavsson, om argumentet är att ovkit får extra för
arbetskläder, borde man inte kunna argumentera för att frITid också behöver arbetskläder då?

Tobias Karlsson @tubas: Jo, det tycker jag inte låter helt galet. Det är ju lite mer "arbetskläder". Och det är viktigt att
synas t.ex när man arrar CM. Men typ snIT, styrIT osv är jag lite mer osäker på. Deras kläder slits inte lika mycket
känns det som
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Tobias 'Tubas' Lindgren @hoidi: Absolut, helt med dig! Vill också lägga fram att om ovkit får extra för arbetskläder så
lär det vara vettiga arbetskläder för deras uppgifter. Vad finns det för anledning att nollkit och sexit måste ha overall?
Och sexits overall känns ju inte som arbetskläder at all IMO haha

Leo 'kaffe ' Oinonen Jag tycker det är konceptuellt intressant att vi oroar oss så mycket över problem som aldrig
kommer vara problem - vem kommer inspektera en undersektion av chalmers om vi inte själva ber efter det?

Johannes Gustavsson @tubas: En overall är jätte bra som arbetsplagg? Min farfar och pappa hade det när de mekade
med bilen/traktorn eller var i ladgårn.

Sen hur de bärs är ju upp till var och en, är man inte rädd för överkroppen eller varm så kan man ju cabba ner den.

Tobias 'Tubas' Lindgren @johannes-forrest-gustavsson: Ifrågasätter inte overall som arbetsklädesplagg, jag
ifrågasätter varför sexit och nollkit måste ha det. 

Men tillbaka till propositionen, jag är helt med på att man kan få extra pengar för arbetskläder om kommittén behöver
det. Men IMO så känns det som att frITid har mer användning för det än t.ex. sexit

Johannes Gustavsson @tubas: Så att måla, bygga, pappermachea (snögubbe bland annat) dekor tycker jag är
tillräckligt för att anse att man behöver skyddskläder. Bara under CM bygger man tillräckligt för att jag ska anse det rätt
rimligt.

Sen kan jag hålla med att Fritid har rimligast anledning till det av de som inte får extra. Men att använda kläder och
utsättas för risken att spilla färg, klister m.m känns som två olika sorters slitage i min åsikt.

Tobias 'Tubas' Lindgren @johannes-forrest-gustavsson: 
Men såsom sexit har ovven så hjälper den ju inte svinmycket , right? Känns också som att byxor och en tröja är
rimligare, men det räcker nog inte pengarna till... Sen tänker jag slänga iväg en vild gissning på att mer än hälften av
gångerna man fixa dekor så använder man inte ovve, men kan inte bygga det på något

Johannes Gustavsson @tubas: Hur var och en använder sina profilering/arbetskläder är upp till dem i min åsikt.

Att folk får kläder för att synas och göra PR men sen inte har på dem konstant på alla sina arr är deras val. Men tycker
ändå möjligheten ska finnas. Samma gäller för arbetskläder.

Tobias 'Tubas' Lindgren @johannes-forrest-gustavsson: Om man inte använder sina arbetkläder känns det ovärt att
sektionen köper in åt dem. Blir ju bara festkläder då och det är ju inte meningen

Johannes Gustavsson @tubas: Jag har använt både overall och hoodie för kommitté arbete under mitt år i skyddande
syfte. Kan inte tala för andra som suttit sexit, nollkit eller prit dock.

William 'Gurgy' Levén #styrit-41 Notera här att inga ändringsyrkanden har bifallits, det är altså propositionen som den
ser ut i det ursprungliga förslaget som vi röstar om

Omar 'Ouei' Oueidat "
Utöver detta kan styrelsen godkänna ytterligare kostnader för intern representation mellan kommittéer om de anser
detta vara i sektionens fördel, till exempel inför större gemensamma arrangemang", vart kommer dessa pengarna
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ifrån? Ska man budgetera för det varje gång och kan man då lägga hur mycket som helst per tillfälle förutsatt att det
går under budget? Eller går det på äskningsbudgeten?

Anders 'Spöket' Bäckelie #styrit-41 @omar-ouei-oueidat
Utmärkt fråga! Det borde nog företydligats i propositionen men man får pengar från styrIT för detta så det går inte på
kommittéernas egna budgetar.
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Proposition - Facility Policy (The Cloud)
Proposition can be found here (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/proposition_lokalpolicy_the_cloud-
90d97dfab15.pdf)

 

Styrelsen har jämkat sig med förslag #gurgy-3 om att använda sig av sektionens engelska namn

Förslag: Bifallen (2)

voteIT-bot föreslår att bifalla propositionen i sin helhet.
#styrit-42 —  Bifallen

William 'Gurgy' Levén föreslår att använda sektionens engelska namn
#gurgy-3 —  Bifallen

Diskussion (4)

John 'Flex' Segerstedt Jag anser att propositionen borde godkännas så som den är, men i framtiden möjligtvis tillägga
ett förbjud av alkohol på anläggningen. Alkohol kan upplevas som källan till flera ökända problem i Hubben 2.0, så som
misslyckandet av gedigert städning efter arr, samt att det vore passande att använda The Cloud som en mindre och
kontrollerad testmiljö för ett alkoholförbjud.

Theodor Angergård @flex: Jag håller inte med om att ett införa ett förbud av alkohol i The Cloud. Jag upplever inte att
alkohol är källan till städproblem i Hubben 2.1, det är främst dålig planering eller att folk inte vet hur man städar
ordentligt. 

Fester, där alkohol är inblandat, tror jag är någonting som sektionen vill ha kvar i sektionens lokaler. 

Min uppfattning är att du vill att The Cloud ska vara en kontrollerad testmiljö, för att sedan införa det i Hubben 2.1?

John 'Flex' Segerstedt @portals: > ...för att sedan införa det i Hubben 2.1

Min idé är inte att nödvändigtvist införa det i Hubben.

Aaron Sandgren Jag tycker inte att vi bör införa förbud om alkohol i The Cloud. Snart(tm) är det dags för mig och andra
att göra masterval och jag vill att The Cloud också ska vara öppet för att arra evenemang med alkohol. 

Jag tror att om man skulle förbjuda alkohol i The Cloud så finns det en risk om att det blir färre arrangemang, och med
att deltagandet och söktrycket går ner så är det viktigt att försöka vara mer villig att låta folk arra.

Jag upplever inte heller att alkohol ger upphov till några stora problem i Hubben2.1. Jag kan dock hålla med om att
städning ibland har varit dålig men då kanske man vill kolla på att utöka ansvaret vid bokning av Hubben.
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Proposition om att göra Hubben boknings under
omtentaperioder
Propositionen finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/proposition_bokningar_omtentaperiod-
c19131167de.pdf)

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att bifalla propositionen i sin helhet.
#styrit-43 —  Bifallen

Diskussion (10)

Jacob Thorselius Pedersen Bara för att studierummet alltid är disponibelt innebär tyvärr inte det att det är bra studiero
där om det är arr i stor-Hubben.

Det är dock såpass få som pluggar i Hubben under omtenta perioderna att jag håller med om att det är rimligt att se
dem som läsdagar. 

tldr fest > omtentaplugg ;)

Frej 'Täcket' Karlsson Håller med Pi ovan om problematiken men inte slutsatsen. Frågan är om Hubben ska vara
primärt en plats för studier eller en plats för plugg.

Även om inte all teknologer behöver hubben under omtentaveckan så är det väldigt skönt om det inte är dödskrök i
hubben just när folk faktiskt behöver plugga för att klara CSN, komma in på master etc. Av exakt samma anledning
som att man inte kan boka hubben under tentaperiod.

Arvid Runvik "Frågan är om Hubben ska vara primärt en plats för studier eller en plats för plugg." - @frej

Som avgående snIT är jag 100% för att detta är frågan vi ställer oss.

Vill också påpeka att begreppet "studiedag" inte är definierat i sektionens ordlista, det står i propositionen att "En
studiedag är definierad som en vardag under en termin", men var finns denna definition?

En allmän kommentar om lokalpolicyn är också att studiedagar + helger inte täcker alla dagar på året, så det är i
nuläget inte definierat om man kan boka hubben under de dagar som är varken eller. Inte direkt vad denna proposition
handlar om, men är något som bör kollas på.

William 'Gurgy' Levén @arvid-runvik-runvik: Tror att @eric-lp har koll på definitionen av studiedag

William 'Gurgy' Levén @frej: Håller med dig Täcket, vill bara poängtera att motionen bara rör de omtentaperioder som
ligger utanför läsperioderna.

EDIT: detta är inte helt korrekt då propositionen även skulle göra hubben bokningsbar efter 17 på vardagar i
omtentaperioder under läsperioderna. Ber om ursäkt för missförståndet från min sida.
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William 'Gurgy' Levén Personligen kan jag tycka att nöjesliv borde prioriteras i hubben när i princip hela chalmers ligger
öde. Det är lätt att flytta sina studier till ett grupprum i närheten, svårt att ha en sittning i ett grupprum.

Nöjeslivet är också viktigt för att studenter ska känna att de kan återhämta sig och prestera bra i sina studier :)

Arvid Runvik @gurgy: 
"Vill bara poängtera att motionen bara rör de omtentaperioder som ligger utanför läsperioderna."

Detta är väl inte sant? Som propositionen är skriven skulle den väl också innebära att hubben kan bokas efter 17 på
vardagar under omtentaperiod, vilket inte är fallet idag.

Frej 'Täcket' Karlsson @arvid-runvik-runvik: 
Ja det var så jag tolkade det när jag läste snabbt också?
@gurgy: kan inte du förtydliga?

William 'Gurgy' Levén @frej, @arvid-runvik-runvik: ja det stämmer helt och hållet. Ursäkta för att jag missade det i mitt
tidiagre uttalande.

Eric 'LP' Carlsson @arvid-runvik-runvik det fanns ingen definition för studiedag men det användes som ett begrepp i
lokalpolicyn och jag försökte därför hitta en definition. Det mer korrekta hade kanske vart att ändra i det till läsdagar
istället då jag tror det är ekvivalenta och läsdagar är definerat i vår ordlista.

Definitionen tog jag från wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Studiedag då det inte finns definierat någonstans. Där
sades det vara samma sak som en arbetsdag fast gällande studier. Eftersom att vi endast har studier under termin
tolkades studiedag som "en vardag under terminen".
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Proposition om sektionens engelska namn
Propositionen finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/Proposition__engelskt_namn-
226c12dfe73.pdf) (uppdaterad  6/5 23:30)

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att bifalla propositionen i sin helhet.
#styrit-44 —  Bifallen

Diskussion (2)

Theodor Angergård Engineering är felstavat :(

William 'Gurgy' Levén @portals: Good catch, eftersom deadlinen för möteshandlingar ännu inte har varit tog jag mig
friheten att korrigera detta lite pinsamma misstag.
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Proposition om att tillsätta IT-ansvarig i styrelsen
Propositionen finns här (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/proposition_tillst_tta_ita-9ffe9b1a1ce.pdf)

Förslag: Bifallen (1)

voteIT-bot föreslår att bifalla propositionen i sin helhet.
#styrit-45 —  Bifallen

Diskussion (9)

Theodor Angergård Står både digIT 19 och 20 bakom detta? Tänker att det inte står specifierat och att 20 precis gick
på

Tobias Karlsson @portals: Vi har inte snackar nåt inom 19 om detta men personligen har jag inte något emot
propositionen. Tror att enda jobbet detta tar ifrån digIT är administrerande av att lägga in folk i grupper. Tror det är mer
relevant vad DPOerna tycker

Theodor Angergård @hoidi: Tänkte främst för att 19 precis gått av och därmed fått uppleva all administration detta år.
Mitt år, 18, så hade vi Sune som avlastade en del genom bland annat GSuite (dock återställde jag typ alla lösenord
fortfarande). Undrar vad @carl-hall-holmberg tänker om detta.

William 'Gurgy' Levén Både 19 och 20 tillfrågades, det positiva svaret vi fick skickades från 20. Håller med om att det
är intressant att höra åsikter från 19 med :) (personlig tänkte jag nog att de var inkluderade i svaret från 20)

Theodor Angergård Jag tyckte personligen att det var superkul med att jobba administrativt när jag var ordförande. För
samma anledning är jag väldigt taggad över IT-ansvarig rollen om jag blir invald i styrIT.

Tobias Karlsson @portals: Tycker också att administrationen jag gjort under mitt år varit kul men som det står är det en
del krångel med det (inte så jobbigt krångel dock). Det krånglet som inte försvinner iom gamma kommer ju dock bara
flyttas till ITA

Theodor Angergård @hoidi: I vilket fall är jag säker på att en eventuell ITA och digIT kommer samarbeta nära i många
frågor.

Carl 'Håll' Holmberg Jag tycker att det administrativa arbetet inte har varit speciellt betyngande iår, men jag tycker det
är en bra idé att adminansvaret för gsuite och sånt ligger på en ITA så kan digIT hjälpa till och sammarbeta i frågor där
det behövs

William Albertsson '20 kollade inte med '19, något som nu i efterhand känns som vi borde gjort. Som ni säger har
garanterat '19 mer erfarenhet av vad det innebär men vi i '20 känner ändå att vi har förståelse nog för att stå bakom
vår åsikt. Vi är såklart öppna för allt samarbete med ITA!
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Verksamhetsplaner och budgetar
Verksamhetsplaner och budgetar är de dokument som ska vägleda verksamheten under året.
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Verksamhetplan och budget digIT
Budget (uppdaterad med kommitténamn 14:34 2020-05-12) (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/budget_20-
f52ca141327.pdf)

Verksamhetsplan (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vplan_digit_2020_4-9c9e0cc26ea.pdf)

Förslag: Bifallen (2)

voteIT-bot föreslår att godkänna budgeten
#styrit-47 —  Bifallen

voteIT-bot föreslår att godkänna verksamhetsplanen
#styrit-51 —  Bifallen

Diskussion (3)

Gustav Engsmyre Vad är det för evenemang som digIT tänkt hålla som ska dra in 1500 kr i intäkter?

Li Rönning @gurr: Nollanlunch

Tobias Karlsson Åh vilken fin budget! Verksamhetsplanen är inte så pjåkig den heller må jag säga







18/05/2020 https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html

https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html 47/86

Verksamhetsplan och budget ArmIT
Budget (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/budget_armit_2020_4-5f55b6db32c.pdf)

Verksamhetsplan

(https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vplan_armit_2020_4-25de63e8d37.pdf)ArmIT har jämkat sig med
förslaget portals-7

Förslag: Tillbakadragen (1)

Artin 'AK' Abiri ArmIT20 står fast vid att öka budgeten till 1000 kr per kommitté medlem om möjligt. Detta då ArmITs
arbete är att representera IT sektionen utåt, detta betyder även att kommitté medlemarna behöver en utökad budget
för profileringskläder så att varje medlem inte behöver lägga ut egna pengar för representations kläder (ex. hoodies,
kavajer, etc).

ArmIT20 har diskuterat med DAG (datas arbetsmarknadsgrupp) och fått reda på att de har en budget på 1200kr för
profilering, denna budget exkluderar då även hoodies då de går på spons. 

ArmIT vill därför frångå den ekonomiska policyn och öka budgeten till 1000kr/per person så att varje medlem har råd
med profilering.

ArmIT20 är villig att ta detta till en diskussion om någon har några frågor, funderingar eller motsägelser.
#artin-ak-abiri-1 —  Tillbakadragen

Förslag: Bifallen (3)

voteIT-bot föreslår att godkänna budgeten
#styrit-49 —  Bifallen

voteIT-bot föreslår att godkänna verksamhetsplanen
#styrit-53 —  Bifallen

Theodor Angergård föreslår 

Att ändra under "5920 Profilering" till 4800kr.

Att ändra under "Kostnader ArmIT, Kommittéen" till 13 840kr

Att ändra under "Summa kostnader" till 114 340kr
#portals-7 —  Bifallen

Diskussion (10)

Erik Johnsson Ser att 5920 profilering ligger på 8000kr. Dvs. mer än de 600kr som den ekonomiska policyn godkänner
för ArmIT'20s nuvarande konstellation.

Theodor Angergård @artin-ak-abiri Jag la ett förslag till er budget som reflekterar den ekonomiska policyn.
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Leo 'kaffe ' Oinonen Behöver vi en policy ändå?

Johannes Mattsson @artin-ak-abiri: Hur ser ni på möjligheterna att täcka in de isåfall ökade utgifterna på 400kr/person
dvs 3200kr för hela kommittéen? Till exempel genom att hålla en halv lunchföreläsning extra? (Jag kommenterar inte
som styrIT disclaimer)

Artin 'AK' Abiri Vi i ArmIT20' har diskuterat med andra från sektionen och kommit fram till att för tillfället jämka oss med
förslaget 
"Att ändra under "5920 Profilering" till 4800kr.

Att ändra under "Kostnader ArmIT, Kommittéen" till 13840kr

Att ändra under "Summa kostnader" till 114340kr"

Detta på grund av att vi som kommitte har valt att senare skicka in en motion som för en permanent förändring i den
ekonomiska policyn för ArmIT som kommitte

Alexander Selmanovic Kan man få ett förtydligande på profileringspukten, är pengarna redan lagda och använda som
profilering eller är detta endast en plan?

Tobias Karlsson @semlan: Jag vet inte om de har köpt någonting än men det är en budget, dvs en plan på hur de ska
spendera pengar

Alexander Selmanovic Jag tänkte bara att det låter som i @baloo 's meddelande att det redan var spenderade pengar
och att det nu letas efter en lösning

Alexander Selmanovic @hoidi: Om pengarna redan är spenderade så leder det till en helt annan diskussion, vilket är
varför jag frågar

Artin 'AK' Abiri Pengarna är inte spenderade utan detta är endast en plan budget för kommande mandatperiod.
@semlan
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Verksamhetsplan och budget MRCIT
Budget (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/budget_mrcit_2020_4-a907e60af29.pdf)

Verksamhetsplan (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/vplan_mrcit_2020_4-664d6207180.pdf)

Förslag: Bifallen (2)

voteIT-bot föreslår att godkänna budgeten
#styrit-48 —  Bifallen

voteIT-bot föreslår att godkänna verksamhetsplanen
#styrit-52 —  Bifallen

Diskussion (2)

Theodor Angergård Ni pratar om att ha en slack kanal, tänker ni att den ska vara på cthit eller en helt ny workspace?

Emil 'Silver' Josefsson @portals: Det är en rekommendation från StyrIT att vi skapar en helt ny workspace för IT-
masters
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Preliminär verksamhetsplan och budget styrIT
Budget (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/prel_budget_styrit_2020_4-09ab2f36798.pdf)

Verksamhetsplan (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/prel_vplan_styrit_2020_4-cfeeb706012.pdf)

Kontoutdrag (https://chalmers.it/uploads/media/2020/05/kontoutdrag-29aa366dfa5.pdf)

 

StyrIT jämkar sig med förslaget att ändra under "Matbidrag dataskyddsombud" till 0kr

Förslag: Bifallen (3)

voteIT-bot föreslår att godkänna budgeten
#styrit-50 —  Bifallen

voteIT-bot föreslår att godkänna verksamhetsplanen
#styrit-54 —  Bifallen

Erik Johnsson Att ändra under "Matbidrag dataskyddsombud" till 0kr.
#swexbe-1 —  Bifallen

Diskussion (7)

Leo 'kaffe ' Oinonen vad är 4210 Arrangemangskostnader? 30k som ligger under sektionen?

Erik Johnsson @kaffe: Lite olika arrangemang som styrIT håller eller som man kan äska för. Ex i år: nollans
tacksittning, julmys, engagemangsmässa.

Leo 'kaffe ' Oinonen ah, trodde det redan fanns under äskningar och dyl?

Tobias Karlsson Vafalls! digIT är felstavat :(

Varför är inte "Företagssponsring kandidatmiddag" dubblad till nästa år iom att det är dubbla år? Samma med
"Kandidatmiddag"

Jag har fått för mig att M skulle vara dyrare än Sunfleet men i budgeten står det att det är billigare. Har jag fått nåt om
bakfoten eller hur kommer det sig? Dock då har "Transport" ökat med 100% 🤔

Man kanske vill byta namn på "Matbidrag dataskyddsombud" eftersom att DPOerna kanske blir bortkastade.

De två fonderna som står längst ner. Hur mycket pengar finns det i dem? Är det några rimliga investeringar?

rip kök :(

Johannes Mattsson @hoidi: Det är inte dubbelt så mycket värde för företag att ha "dubbla" år på kandidaatmiddagen.
Så har svårt att se att de skulle vilja lägga såpass mycket mer. Det handlar dessutom om goodwill med långvariga
samarbetspartners.
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Erik Johnsson @hoidi: Ang. kandidatmiddag: 1. Det Baloo skrev. Vill tilläga också tilläga att det inte är säkert att lika
många från IT17 skulle komma om det är ett år försent.

Ang. M: Per mil/timma är det dyrare. Abonnemanget är lite billigare per månad.

Matbidrag: Yes, den borde inte ens finnas längre. Ska lägga ett ändringsyrkande. Tack!

Fonder: Typ inte riktiga fonder, bara pengar på ett konto. Kolla på placeringskontot i kontoutdraget ovan :).

Erik Johnsson #swexbe-1 Eftersom DPOerna antagligen inte kommer existera efter detta möte.
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Personval Talman
Inval till talman under hösten 2020 (d.v.s LP1 och LP2 2020).

Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-55 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår att välja in Simon Hansson till talman under hösten 2020.
#styrit-92 —  Låst för omröstning

Diskussion (16)

Simon Hansson Hej,
Jag heter Simon och är egentligen Z-teknolog. Under det gångna året har jag tyckt det har varit så fantastiskt kul att
vara på era sektionsmöten att jag vill hänga kvar i alla fall ett halvt år till.
Mina meriter:
• Äger en ordförandeklubba
• Har en hatkärlek för stadga och reglemente
• Pratar skånska

Johannes Mattsson Har du tänkt fortsätta din karriär med att läsa typ MPSOF, MPDSC eller MPIDE?

Simon Hansson @baloo: Jag ser det som en mycket svår och komplex fråga som bör tas på största allvar. Jag tror att
bästa sätt att fortskrida på är att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till handlingsplan för utredning av
ärendet. Utredningen kommer förhoppningsvis vara klar till VT21.

Oscar Börjesson @simon-hansson: 

Hur tänker du att skånska är ett bidrag? Det har ju gått ganska bra med en bred Gôtebosska från talmannastolen!

Anders 'Spöket' Bäckelie Kan vi få ett uttalande angående skånska från någon som var på ett sektionsmöte med RaZz
som talman?

Johannes Mattsson @spoket: Helt omöjligt att förstå, rekommenderar. Högsta betyg. Underhållningsvärdet är
oslagbart.

Simon Hansson @oscarboerjesson: 
Jag anser att skånskan på sektionsmötet kommer signalera till gemene IT-teknolog att alla bakgrunder är välkomna på
sektionsmötet.

Jacob Thorselius Pedersen #styrit-92 
Angående att vi är påväg att välja in en icke-sektionsmedlem som talman (igen) och därmed bryta mot stadgan (igen):
Om Simon betalar kåravgift typ nu så kan vi välja in honom som sektionsmedlem på mötet imorgon och sen som
talman, men det är bök och krångel. Därför föreslår jag att vakantsätta talman så att styrelsen på ett styrelsemöte kan
godkänna hans medlemsskap (efter att han swishat @Swexbe :wink:) och sedan välja in honom på samma
styrelsemöte (alternativt omedelbums på nästa sektionsmöte).







18/05/2020 https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html

https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html 53/86

Tobias Karlsson @pii: #styrit-92 Var i stadgan står det att talman måste vara medlem i sektionen? Hittar bara det där
om att hen har utslagsröst. Det kanske är tillräckligt?

William Albertsson @hoidi: #styrit-92
§2.1.2 i stadgan säger att enbart medlemmar är valbara till förtroendeposter, och §6.1 i reglementet säger att talman är
förtroendeval

William Albertsson #styrit-92
Vad jag kan se är det inga problem att hålla ett sektionsmöte utan att ha en invald talman. Talman är ålagd att
nominera sig som ordförande till ett sektionsmöte, men vem som helst som är sektionsmedlem kan göra det.

Anders 'Spöket' Bäckelie #styrit-92 @pii @wilalb 
Jag håller med.

Anders 'Spöket' Bäckelie #styrit-55 #styrit-92
Efter diskussion inom styrIT har vi konstaterat att stadgarna i nuläget inte stödjer inval av icke-sektionsmedlemmar till
förtroendeposter. Samtidigt ser vi att det tidigare har tagits beslut om att ändra stadgan för att tillåta
sektionsfunktionärer som ej är medlemmar i sektionen, men att ändringarna som genomförts inte varit heltäckande.
styrITs rekommendation är att vakantsätta posten som talman, för att sedan fyllnadsvälja in en lämplig part vid senare
tillfälle.
Vi vill dock påpeka att vi anser att det finns möjlighet för sektionsmötet att följa andan av beslutet som togs under
sektionsmötet 2017-02-23 (https://chalmers.it/uploads/media/2017/03/M_tesprotokoll_Sektionsm_te_2017_02_23-
04d7eca8433.pdf), då ett förslag angående detta fick bifall, men som tidigare nämnt inte ändrade alla relevanta delar
av stadgan. Ytterligare stöd för att sektionsmötet skulle kunna agera efter andan av det beslutet finns i det faktum att
sektionen vid två tidigare tillfällen varit OK med att välja in externa parter sedan sektionsmötet 2017-02-23.

Jacob Thorselius Pedersen @spoket: #styrit-55 #styrit-92 
Länken är död :c

Sen vill jag minnas att Razz betalade sektionsavgift, men är inte säker :))

Anders 'Spöket' Bäckelie #styrit-55 #styrit-92 @pii Länken är inte död, men hyperlänken formatterades dåligt så den
får inte med ".pdf" delen. Det funkar med good ol' copy paste.

Jag vill också minnas att raZz betalade sektionsavgift men enligt beslutets anda verkar det som att han inte hade
behövt göra så. Men som sagt så rekommenderar vi vakant på grund av vad som explicit står i stadgan.

Omar 'Ouei' Oueidat RaZz betalade sektionsavgiften
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Personval EqualIT
Endast samlingspunkt. Inga nomineringar här.
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Personval EqualIT ordförande
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-91 —  Låst för omröstning

Lovisa 'Lumo' Landgren föreslår Lovisa "Lumo" Landgren
#lumo-2 —  Låst för omröstning

Diskussion (1)

Lovisa 'Lumo' Landgren Det skulle vara både spännande och intressant att få vara en del i att dra igång
jämlikhetsarbetet i EqualIt på nytt. Vi fyra som nu söker har ett primärt fokus på att undersöka vad som behövs och
önskas av sektionens studenter, samt försöka avlasta StyrIT och SnIT i jämlikhetsfrågor.

Jag heter Lumo, och söker ordförandeposten för att jag kan lyssna på andra och ibland även bry mig. Är främst
intresserad av att förverkliga de behov som studenter ser i jämlikhetsarbetet på sektionen och vill ta chansen att sätta
mig in i hur läget ser ut på Chalmers och sektionen, förstå och förhoppningsvis kunna påverka.
IT-16, tidigare suttit som ledamot i P.R.I.T., digIT och DrawIT. På fritiden klättrar jag, springer, spelar gitarr och diverse
spel.
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Personval EqualIT kassör
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-90 —  Låst för omröstning

Ludvig Ekman föreslår Ludvig "Ludd" Ekman
#ludd-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (2)

Ludvig Ekman Vad equalit har gjort och ska göra är luddigt. Jag och dom andra som söker vill få det konkret. 

Ska equalit ha egna arr eller ska man finnas för att stötta resten av verksamheten på sektionen? Mitt svar är ett
försiktigt ja.

Är taggad på att ta input från tidigare års equallit och alla samos :)

Johan 'Walder' Wennerbeck Hej @ludd! 
Kul att du söker!
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Personval EqualIT ledamöter (0-2)
I omröstningen kan man välja ett antal personer, vakanta eller blankrösta, skillnaden mellan att rösta på vakant och att
rösta blankt är att vakant betyder att man inte vill ha någon på positionen medans att rösta blankt innebär att man inte
har någon åsikt.

 
Viktigt är också om man röstar på vakant att man röstar på dem i sifferordning (d.v.s 1, 2, 3 etc)

Förslag: Låst för omröstning (4)

voteIT-bot föreslår Vakant1
#styrit-88 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant2
#styrit-89 —  Låst för omröstning

Li Rönning föreslår att välja in Li 'nemo' Rönning.
#nemo-1 —  Låst för omröstning

Arvid Rydberg föreslår att välja in Arvid 'EG' Rydberg.
#egg-2 —  Låst för omröstning

Diskussion (2)

Li Rönning Hej Sektionen! 

Jag heter Li Rönning och läser just nu tredje året på IT. Mina nuvarande engagemang är ledamot i styrIT och kassör i
digIT. Detta är en del, men då jag går av styrIT nu till sommaren så tror jag ändå att det blir hållbart under det
kommande året. 

Jag tycker att det är viktigt att sektionen får ett kontinuerligt arbete med jämlikhet, så att alla ska känna sig välkommna.
Hur detta ska ske i praktiken är ännu oklart, men är ett arbete jag ser emot att reda ut.

Arvid Rydberg Hej!

Jag heter Arvid Rydberg och ska till hösten börja mitt tredje år på IT. Just nu söker jag till ordförande i snIT, men
känner att jag även vill sitta i EqualIT, för att även få med jämlikhetsaspekten av utbildningen. Jag ser fram emot att
tillsammans med de andra medlemmarna i EqualIT komma fram till hur kommitén kommer verka i framtiden.
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Personval FanbärerIT
Endast samlingspunkt. Inga nomineringar här.
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Personval FanbärerIT ordförande
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-87 —  Låst för omröstning

Sara Kitzing föreslår att välja in Sara "Kitzing" Kitzing
#kitzing-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (1)

Sara Kitzing Hej! 
Jag heter Sara Kitzing och läser mitt första år på Interaction Design mastern. Jag har under min tid på Chalmers
engagerat mig en hel del, bland annat i P.R.I.T. och frITid på sektionen och jag sitter för närvarande i
Marskalksämbetet på kåren. Jag tror att mina erfarenheter från att arbeta i olika grupper och min vana av att arrangera
både sektions event och event av det finare slaget ger mig en bra grund för att kunna leda FanbärerIT under det
kommande året.

Jag är intresserad av FanbärerIT då jag har en förkärlek till lite finare arrangemang och uppskattar friheten i att få välja
själva i gruppen vilka typer av arrangemang vi vill ha under det kommande året. Jag är nöjd med den nominerade
gruppen och tror att vi kommer ha ett kul år tillsammans och kunna bidra med många finkulturella arrangemang till
sektionen!
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Personval FanbärerIT kassör
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-86 —  Låst för omröstning

Erik Magnusson föreslår att välja in Erik 'Yeti' Magnusson
#yeti-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (1)

Erik Magnusson Hej! Erik eller 'Yeti' här, just nu är jag på pandemiutbyte i Österrike och är nu inne på mitt första år på
mastern. Jag har vart aktiv på sektionen sen jag började på Chalmers (P.R.I.T., frITid, ArmIT, FikIT, styrIT) och på nåt
sätt så har jag inte fått nog ännu.

Just FanbärerIT har jag vart sugen på att söka i några år på grund av att jag verkligen gillar den typen av arrangemang
och finkultur som FanbärerIT har haft tidigare samt har möjlighet att arrangera. Jag vill därför väldigt gärna vara med
och bidraga till fortsatt god finkultur på sektionen och tror att mina tidigare erfarenheter kan komma till nytta.

Jag har vart kassör två gånger tidigare på sektionen för P.R.I.T. och frITid, under en period då kassörsarbetet
förändrades väldigt mycket på sektionen, som styrIT arbetade jag även lite med att fortsätta utvecklingen av
kassörsarbetet så det hade vart kul att få vara kassör igen för att se hur det är idag. Dessutom hade det vart fint att
sluta cirkeln, började nämligen som aktiv på sektionen som kassör. :D

Dessutom känns den nominerade gruppen väldigt bra och jag hade gärna suttit tillsamans med de!
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Personval FanbärerIT ledmöter (0-2)
I omröstningen kan man välja ett antal personer, vakanta eller blankrösta, skillnaden mellan att rösta på vakant och att
rösta blankt är att vakant betyder att man inte vill ha någon på positionen medans att rösta blankt innebär att man inte
har någon åsikt.

 
Viktigt är också om man röstar på vakant att man röstar på dem i sifferordning (d.v.s 1, 2, 3 etc)

Förslag: Låst för omröstning (4)

voteIT-bot föreslår Vakant1
#styrit-84 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant2
#styrit-85 —  Låst för omröstning

Jian Shin föreslår att välja in Jian "Finn" Shin
#finn-2 —  Låst för omröstning

Carl 'Kvick' Lindh föreslår att välja in Carl "Kvick" Lindh
#carl-kvick-lindh-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (2)

Jian Shin Halli hallå, vad står på

Jag heter Jian, vissa kallar mig Finn, eller Frallan, eller Frallish. En simpel människa som läser tredje året på IT
tydligen. Ändå sjukt. 

Jag är taggad på fanbärerIT av flera anledningar! Jag har en massa roliga idéer av det finkulturella slaget jag hade
velat genomföra, och hade jättegärna gjort det med de andra sökande som är så härliga hela högen:3

Carl 'Kvick' Lindh Halloj! Mitt namn är Carl, med C, "Kvick" Lindh. Jag läser just nu andra året på IT och hoppas på att
komma vidare till tredje året redan i höst!

FanbärerIT har jag alltid sett som en väldigt trevlig och tämligen mysig kommitté. De har alltid sett till att vi på IT kan
avnjuta den finkultur som jag kommit att bilda ett intresse för. På senare tid har tanken slagit mig att det vore
spännande att få arrangera dessa finkulturella tillställningar med den utomordentliga grupp som nu blivit nominerade.
Det hade varit så roligt att bli en del av FanbärerIT!
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Personval frITid
Endast samlingspunkt. Inga nomineringar här.
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Personval frITid ordförande
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-83 —  Låst för omröstning

Kevin 'Kesus' Svensson föreslår att välja in Kevin "Kesus" Svensson
#kesus024-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (3)

Kevin 'Kesus' Svensson Hej! Jag heter Kevin, nickar Kesus, och söker till ordförande av friTid. Jag har varit
sportintresserad så länge jag kan minnas och har haft jättekul, men framförallt roligt, under de arrangemang som jag
deltagit i. Jag sökte ursprungligen till ledamot men efter att ha blivit nominerad till ordförande och pratat med andra
friTidsökande så känner jag mig nu bekväm och taggad inför rollen. De andra sökande som jag pratat med verkar
också se fram emot att jobba tillsammans och jag tror definitivt att vi har ett gött gäng. Att sitta i en kommitté är något
helt nytt för mig men jag ser fram emot att tackla ned alla hinder och motståndarlag i vägen!

Carolina Larsson @kesus024: Vad tycker du om volleyboll?

Kevin 'Kesus' Svensson @putte: Brukar inte titta på så volleybollmatcher men tycker det är skitkul att spela!
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Personval frITid kassör
Förslag: Tillbakadragen (1)

David Möller föreslår att välja in @david-moller
#david-moller-1 —  Tillbakadragen

Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-82 —  Låst för omröstning

David Möller föreslår att välja in David "Mölle" Möller
#david-moller-2 —  Låst för omröstning

Diskussion (6)

David Möller Hej, jag heter David Möller, nickar Mölle, och söker till kassör i frITid. Jag går för tillfället andra året på IT
och har precis gått av digIT där jag hade sjukt kul och lärde mig en massa nya saker.
Efter att ha varit med på många av frITids arr så verkar det som en riktigt rolig kommitté att sitta i och jag vill gärna
fortsätta med frITids fantastiska arbete.
Jag har aldrig tidigare suttit som kassör men är taggad på att lära mig nya saker. 
Q&A:
Q: Har du tappat bort din plånbok?
A: Nej
Q: Är du bra på Excel?
A: Ja, jag har jobbat med att skriva makron i Excel

Tobias Karlsson @david-moller: Är det något speciellt arr du vill arra under ditt potentiella år som frITid? Typ något du
tycker har saknats eller bara något du tycker är skoj :)

David Möller @hoidi: Ja, att åka skridskor med frITid tror jag hade varit väldigt kul. Jag har spelat Bandy i 11 år men
har inte åkt skridskor sedan jag hoppade av för 3 år sedan.

Tobias Karlsson @david-moller: Åh ja, skridskor är kul

Carolina Larsson @david-moller: Vad säger du om jag säger Pingis-CM?

David Möller @putte: Det hade varit kul, men framförallt roligt att arra Pingis-CM.
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Personval frITid ledamöter (1-4)
I omröstningen kan man välja ett antal personer, vakanta eller blankrösta, skillnaden mellan att rösta på vakant och att
rösta blankt är att vakant betyder att man inte vill ha någon på positionen medans att rösta blankt innebär att man inte
har någon åsikt.

 
Viktigt är också om man röstar på vakant att man röstar på dem i sifferordning (d.v.s 1, 2, 3 etc)

Förslag: Tillbakadragen (1)

Hannes 'Janpon' Nordblom föreslår att välja in @hannes-janpon-nordblom
#hannes-janpon-nordblom-1 —  Tillbakadragen

Förslag: Låst för omröstning (7)

voteIT-bot föreslår Vakant1
#styrit-78 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant2
#styrit-79 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant3
#styrit-80 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant4
#styrit-81 —  Låst för omröstning

Filip 'Nappe' Linde föreslår att välja in Filip "Nappe" Linde
#filip-nappe-linde-1 —  Låst för omröstning

Nils 'Ralph' Johnsson föreslår att välja in Nils 'Ralph' Johnsson
#nils-ralph-johnsson-1 —  Låst för omröstning

Hannes 'Janpon' Nordblom föreslår att välja in Hannes "Janpon" Nordblom
#hannes-janpon-nordblom-2 —  Låst för omröstning

Diskussion (6)

Nils 'Ralph' Johnsson Tjenare! Jag heter Nils Johnsson, nickar ‘Ralph’ (fråga inte varför, jag har inget bra svar). Jag är
19 år och läser för närvarande första året här på IT. Jag har inte suttit i någon förening förut och söker till frITid
eftersom jag gillar sport och lekar(jag är ett barn i ett större barns kropp). Jag har varit på en del av frITids arr under
läsåret och tycker mycket om föreningens verksamhet. Just därför vill jag bidra till arbetet för att föra föreningen vidare
på samma sätt som i år. Hela gänget som söker frITid är riktigt gött, så se till att ni röstar in oss alla för bästa möjliga
kvalité på föreningens kommande arr.

Hannes 'Janpon' Nordblom Hallå där! 

Mitt namn är Hannes Nordblom, men de flesta på sektionen känner mig nog bättre som Janpon. Jag sitter just nu i
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LaggIT (IT:s LAN- och E-sportförening) där jag är med och arrar LAN, spelkvällar och turneringar. Det är riktigt skoj,
men ibland blir man rastlös av att sitta framför datorskärmen och blir sugen på att röra på benen. Då är det tur att frITid
existerar! Jag är riktigt taggad på att få vara en del av frITid och efter att ha snackat med resterande sökande har jag
fått intrycket av att de är minst lika ambitiösa som jag är. Allt som allt en hyvens skara och jag tror att vi tillsammans
kan anordna många roliga och spännande aktiviteter under det kommande året. Hoppas vi ses då!

Filip 'Nappe' Linde Tjo!

Jag är Filip Linde, nickar Nappe. Är lika lång som Napoleon därav nicket :)

Jag är i första året och har inte suttit i någon förening ännu. Jag söker frITd för att träffa mer schysst folk från sektionen
samt för att jag diggar sport. Är taggad på att arra svettiga pass med udda sporter. Latindans? Schack-marathon? Gud
vet vad som väntar. Å jag vet är att det kommer bli kul. Väl mött.

Eric 'LP' Carlsson Det känns som en stark line-up iår! Taggad på att se vad ni hittar på :D

Carolina Larsson När blir det ohmsits?

Hannes 'Janpon' Nordblom @putte: Det är helt och hållet avhängigt av hur väl pateterna uppför sig >:)
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Personval snIT
Endast samlingspunkt. Inga nomineringar här.
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Personval snIT ordförande
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-77 —  Låst för omröstning

Arvid Rydberg föreslår att välja in Arvid "EG" Rydberg
#egg-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (3)

Arvid Rydberg Hejsan!
Jag heter Arvid Rydberg, nickar EG. Till hösten ska jag börja mitt tredje år på IT-sektionen. Jag söker snIT eftersom jag
vill bidra till att utbildningen på sektionen fungerar så bra som möjligt. Under läsåret 19/20 satt jag i digIT och tyckte att
det var väldigt roligt att få bidra med något till sektionen, men det känns som att jag skulle kunna göra det ännu mer via
snIT. Jag har inte suttit som ordförande i någon kommité tidigare och känner därför att det vore kul att testa. Slutligen,
för att citera π, jag är bättre än Vakant!

Arvid Runvik Tycker Arvid R verkar vara en högst rimlig person.

Arvid Rydberg @arvid-runvik-runvik: 
Har hört att folk som heter Arvid i allmänhet är mycket rimliga.
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Personval snIT kassör
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-76 —  Låst för omröstning

Jacob Thorselius Pedersen föreslår att välja in Jacob "π" Pedersen
#pii-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (7)

Jacob Thorselius Pedersen jag är bättre än vakant

Vidar 'Vidde' Magnusson @pii: Jag tror att PI skulle kunna bidra med väldigt mycket i snIT, röstar bifall!

Ludvig Ekman @pii: tvek

Leo 'kaffe ' Oinonen Du ska vara snIT? nämn alla kurser

@pii

Jacob Thorselius Pedersen @kaffe: nä, kan inte

Erik 'Jerge' Jergéus Betyder detta att vi kommer få etik som valbar MTS kurs istället för engelskan/miljön?!?!?

Ludvig Ekman @pii svara på jerges fråga innan jag röstar tack
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Personval snIT vice ordförande
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-75 —  Låst för omröstning

Linnea 'Tant' Johansson föreslår att välja in Linnea "tant" Johansson
#tant-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (3)

Linnea 'Tant' Johansson :))

Theodor Angergård @tant: :((

Linnea 'Tant' Johansson Hej distans-sektionsmöte!

Alla andra verkar skriva vackra introducerande texter så jag hakar på <3 

Jag kallas för tant här på sektionen, Linnea annars, och söker snIT som vice ordförande eftersom det är en nämnd jag
bryr mig mycket om. I och med att jag suttit som ordförande i sagda nämnd tror jag att jag kan tillföra mycket, både
som levande kontinuitet och som ett par extra händer / öron / vad som kan behövas. 

När jag inte är ordförande i studienämnden är jag regisseur i Chalmersspexet och det tar ganska mycket tid, men det
är något jag pratat med övriga som söker om så det borde inte innebära problem. 

På min fritid tycker jag om att springa, träna, gå på promenader, prokrastinera saker jag borde göra (inte alls det jag
gör nu när jag skriver den här texten), och umgås med personer jag tycker mycket om. 

puss & kram 
Linnea / tant <3
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Personval snIT sekreterare
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-69 —  Låst för omröstning

Lovisa 'Lumo' Landgren föreslår Lovisa "Lumo" Landgren
#lumo-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (1)

Lovisa 'Lumo' Landgren Jag vill sitta i SnIT för att det är viktigt att vi studenter kan påverka vår utbildning, kurser och
vår studiesituation. Detta vill jag helt enkelt vara en del av, och förhoppningsvis kunna påverka positivt. Vara ett
lyssnande öra och en diplomatisk röst, en förkämpe för studenters rättigheter och en glödande penna, osv, etc.
Jag har tidigare suttit som ledamot i P.R.I.T., digIT och DrawIT.
På fritiden klättrar jag, springer, spelar gitarr och diverse spel. Gärna samtidigt.
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Personval snIT ledamöter (0-∞)
I omröstningen kan man välja ett antal personer, vakanta eller blankrösta, skillnaden mellan att rösta på vakant och att
rösta blankt är att vakant betyder att man inte vill ha någon på positionen medans att rösta blankt innebär att man inte
har någon åsikt.

 
Viktigt är också om man röstar på vakant att man röstar på dem i sifferordning (d.v.s 1, 2, 3 etc)

Förslag: Publicerad (5)

voteIT-bot föreslår Vakant1
#styrit-70 —  Publicerad

voteIT-bot föreslår Vakant2
#styrit-71 —  Publicerad

voteIT-bot föreslår Vakant3
#styrit-72 —  Publicerad

voteIT-bot föreslår Vakant4
#styrit-73 —  Publicerad

voteIT-bot föreslår Vakant5
#styrit-74 —  Publicerad
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Personval styrIT
Endast samlingspunkt. Inga nomineringar här.
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Personval styrIT ordförande (sektionsordförande)
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-68 —  Låst för omröstning

Gustav Engsmyre föreslår att välja in Gustav "Gurr" Engsmyre
#gurr-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (1)

Gustav Engsmyre Tjena Mötesmänniskor!.
Mitt namn är Gustav Engsmyre, eller Gurr på sektionen och Chalmers. Jag ska börja mitt (förhoppningsvis om inte
allting går utför) sista år på Chalmers. Jag har suttit i digIT, P.R.I.T. och DPO på sektionen. (Samt det viktigaste: Yarrr!)
Jag söker StyrIT för att jag har haft grymt kul på sektionen, och lärt mig supermycket under mina år på sektionen. Efter
det vill hjälpa andra på sektionen när de förhoppningsvis har en lika bra erfarenhet som mig.
Jag söker ordförande främst för att det är en roll jag aldrig tagit inom en kommitte på sektionen. Samt för att det verkar
vara kul och lärorikt att sitta som det. Det är coolt med ansvar
Gruppen som diskuterat ihop sig under sista veckan är ett supergött gäng, där fick jag in lite Göteborgska också. Som
jag tror kommer fungera superbra tillsammans och göra ett bra jobb under ett år.
Som avslutning kan jag ju säga att jag aldrig trott att jag skulle söka ordförande för något när jag började på Chalmers,
så det är lite sjukt ändå att jag söker sektionsordförande drygt tre år senare. Men jag är supertaggad på att ta på mig
ansvaret.
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Personval styrIT kassör (sektionskassör)
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-67 —  Låst för omröstning

Carl 'Håll' Holmberg föreslår att välja in Carl "Håll" Holmberg
#carl-hall-holmberg-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (3)

Carl 'Håll' Holmberg Hej sektionen! Jag heter Carl Holmberg, nickar Håll. Jag vill söka kassör i styrIT för att jag tycker
att det hade varit en bra utmaning. Jag är intresserad av ekonomi och styrelsearbete och skulle tycka det var
superroligt att få göra detta på IT-sektionen. Jag skulle tycka det var grymt roligt att sitta med de nominerade och jag
har även pratat med dem. Jag har tidigare suttit som ordförande i digIT 19 och har där blivit ännu mer taggad på att
sitta och hjälpa sektionen. Jag har aldrig förlorat min plånbok och jag har lyckats googla mig till vad kredit och debet är,
i sann programmerar-anda. Jag har inte någon erfarenhet av att vara kassör men jag är väldigt villig och intresserad av
att lära mig. Sedan är det ju också bra om sektionen får en kassör detta året också…

Theodor Angergård @carl-hall-holmberg: Vad är då skillnaden mellan kredit och debet? Förklara gärna det som en
haiku!

Carl 'Håll' Holmberg @portals: *Rullande pengar 
blåser in i mitt konto
debetens vind

Kredit kommer ut
likt tårarna faller ner
från dina ögon
*
(Speciellt när du inser att bokföringen inte stämmer...)
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Personval styrIT sekreterare
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-66 —  Låst för omröstning

Eric 'LP' Carlsson föreslår att välja in Eric "LP" Carlsson
#eric-lp-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (4)

Eric 'LP' Carlsson Hej, tjena jag kallas LP och jag vill sitta i StyrIT. Jag har suttit i många saker tidigare och om ni är
nyfikna kan ni söka upp mig på gamma ;). Jag har varit aktiv på sektionen i drygt 2 år och har blivit allt mer taggad på
att hjälpa alla andra på sektionen göra det de vill göra. Jag tycker också om de andra som är söker och jag vill sitta
med dem allihopa. xoxo LP

Johan 'Walder' Wennerbeck Haha katastrof ju. Hur kom ni fram till att detta var bästa lösningen?

Eric 'LP' Carlsson Jaa... Någon behövde ta på sig posten som sekreterare och det föll tillslut på mig. Vi kommer
försöka hantera det som en "collective effort" så det löser sig nog. Men för några dagar sedan hade jag reagerat på
samma sätt som du gör nu :D

Eric 'LP' Carlsson För er som undrar så övertygade jag Walder under min intervju att jag är den sista personen man vill
ha som sekreterare. Han reagerar som han bör nu när han ser mig nominera mig själv som sekreterare.
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Personval styrIT SAMO (SektionsArbetsMiljöOmbud)
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-65 —  Låst för omröstning

Carolina Larsson föreslår att välja in Carolina "putte" Larsson
#putte-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (9)

Johan 'Walder' Wennerbeck Jag har alltid trott att S i SAMO stått för Studerande/Student eller något i den stilen

William 'Gurgy' Levén @johan-walder-wennerbeck: Jag med O.o

Carolina Larsson Hejhej!

Carolina här, även kallad Putte. Läser just nu tredje året på IT. Till hösten startar jag mastern och hade gärna
kombinerat det med att engagera mig i sektionen genom styrIT.

Jag söker styrIT för att det känns som en kul utmaning där man tillsammans med likasinnade stöttar sektionens
kommittéer & föreningar och bidrar med studentnytta till sektionens medlemmar.

Mina tidigare engagemang inom Chalmers har varit inom varierade områden som jag hoppas kan bidra med en bred
inblick och förståelse inom kåren (sektionen inkluderat) och högskolans verksamhet. Inom sektionen har jag
exempelvis varit ordförande i frITid, samt ledamot i LaggIT och Valberedningen. På central kårnivå har jag varit med i
Jämlikhetskommittén JämK och nu senast varit en del av CHARMkommittén. Mer studierelaterat har jag även vid
flertal tillfällen varit en engagerad kursrepresentant, stöd för FUNKA och klassrepresentant för IT17.

För styrIT söker jag rollen som SAMO. Främst pga mitt intresse i att arbeta med frågor som rör inkludering och mental
hälsa. För mig är det viktigt att alla mår bra och trivs på sektionen och med en roll som SAMO hoppas jag på att kunna
eftersträva detta och se till att alla känner sig hörda, både när det kommer till studierelaterade frågor och i
kårengagemang. Nu under corona vill jag även se till att alla känner att de har någon att kontakta i och med de stora
förändringar som pandemin medfört, och vara extra uppmärksam på eventuella negativa effekter den ger.

Har ni frågor går det bra att både skriva dem här i diskussionen eller till mig privat 😊

Johannes Mattsson @gurgy @johan-walder-wennerbeck det är S som i studerande enligt dem dokument hos kåren
och högskolan jag kan hitta. studerandearbetsmiljöombud. 

https://student.portal.chalmers.se/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/arbetsmiljoarbete.aspx

https://chalmersstudentkar.se/wp-content/uploads/2018/08/Trygg_pa_Chalmers_SV.pdf

Johannes Mattsson Och i våra egna dokument! 
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§3.2Sammansättning
https://styrit.chalmers.it/docs/reglemente/reglemente.pdf

William 'Gurgy' Levén Skönt att det löste sig :D Kände hur min världsbild var hotad där ett tag

William 'Gurgy' Levén Antar att det är meningslöst att fråga putte vad samo står föra nu?

Ludvig Ekman vad står samo inte för

Erik Johnsson @ludd: folkmord och dålig ventilation
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Personval styrIT Vice Ordförande
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-64 —  Låst för omröstning

Jian Shin föreslår att välja in Jian "Finn" Shin
#finn-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (3)

Jian Shin Hej! 
Jag heter Jian, nickar Finn. Just nu läser jag mitt tredje år på IT, och ska börja master i höst. StyrIT verkar som en
intressant och rolig utmaning, och ännu bättre med det gänget som söker! 

Jag har tidigare engagerat mig både inom sektionen och kåren. Det och andra engagemang har gett mig erfarenheter
som jag tror kan hjälpa mig att försöka ge tillbaka till sektionen och göra den ännu bättre. 

VO är något jag aldrig har testat, och jag älskar att testa nya grejer. Jag upplever att rollen kan innebära många olika
saker i olika sammanhang, men det som lockar mig med posten är att jag är intresserad av att jobba med
sammanhållningen både internt inom gruppen och externt mellan ITs föreningar, kommittéer och hela sektionen. Jag
tycker det är superviktigt att alla mår bra och känner sig inkluderade, och tror på bra och öppen kommunikation.

Thanks for listening to my TedTalk pussokram<3

Linnea 'Tant' Johansson Har hört att du kanske ska söka GasqueK, blir det inte stressigt med engagemang både på
kårnivå och sektionsnivå? <3

Jian Shin @tant: jo jag har funderat på det och också tänkt att det skulle kunna bli stressigt. Jag vet inte exakt hur det
kommer bli än, men har funderat JÄTTEmycket och kommit fram till att jag fortfarande vill och klarar av det om det
skulle bli så:o 
Jag har även pratat med de andra som söker om detta, och alla har varit okej med det. Så jag tror det kommer lösa
sig!:D
Men verkligen en sjukt bra fråga
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Personval styrIT ledamöter (0-3)
I omröstningen kan man välja ett antal personer, vakanta eller blankrösta, skillnaden mellan att rösta på vakant och att
rösta blankt är att vakant betyder att man inte vill ha någon på positionen medans att rösta blankt innebär att man inte
har någon åsikt.

 
Viktigt är också om man röstar på vakant att man röstar på dem i sifferordning (d.v.s 1, 2, 3 etc)

Förslag: Tillbakadragen (1)

Theodor Angergård föreslår att välja om Theodor "Portals" Angergård
#portals-1 —  Tillbakadragen

Förslag: Låst för omröstning (5)

voteIT-bot föreslår Vakant1
#styrit-61 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant2
#styrit-62 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant3
#styrit-63 —  Låst för omröstning

Johannes Gustavsson Föreslår att välja in Johannes "Forrest" Gustavsson
#johannes-forrest-gustavsson-1 —  Låst för omröstning

Theodor Angergård föreslår att välja in Theodor "Portals" Angergård
#portals-2 —  Låst för omröstning

Diskussion (2)

Theodor Angergård Jag heter Theodor och går tredje året på IT sektionen. styrIT lockar mig oerhört mycket, främst för
att jag vill ge tillbaka till sektionen genom de kunskaper och lärdomar jag har fått genom de olika engagemang jag
genomfört på IT sektionen. IT-ansvarig rollen som ledamot lockar mig då jag har lagt mycket tid, genom digIT men
också som patet, på sektionen och dess digitala system. Jag har även suttit som DPO det gångna året, vilket jag ser
som en bra merit som behövs som IT ansvarig. Men generellt mot styrIT har jag mycket energi och idéer som jag kan
bidra med. 

Åh jag är taggad. Det är ett bra sätt att avsluta detta med.

Johannes Gustavsson Hej, Johannes, länkar mina två favorit GIFs

https://media.giphy.com/media/102Acq7aMrMmac/giphy.gif

https://tenor.com/view/yeet-rafiki-simba-lion-king-gif-12559094















18/05/2020 https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html

https://voteit.chalmers.it/sektionsmote-lp4/print_meeting_as_html 81/86

Personval Valberedningen
Endast samlingspunkt. Inga nomineringar här.
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Personval Valberedningen ordförande
Förslag: Låst för omröstning (2)

voteIT-bot föreslår Vakant
#styrit-56 —  Låst för omröstning

Vidar 'Vidde' Magnusson föreslår att välja in Vidar 'Vidde' Magnusson till ordförande i valberedningen 2020.
#vidde-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (5)

Vidar 'Vidde' Magnusson Presentation av Vidde:

Hej allihopa!
Vidde här, jag går i IT trean och har suttitit i lite diverse saker som digIT, styrIT och som DPO. 
Jag söker Valberedningen då jag vill fortsätta göra mitt bästa för att bidra till sektionens välmående. 
Jag söker ordförande då det är en post jag inte suttit på tidigare och jag tror valberedningen kan vara ett bra tillfälle att
prova på den rollen.

Ludvig Ekman @vidde vad är en bra fråga att ställa någon som föreslagit sig själv till ordförande?

Carolina Larsson @vidde: Har du något speciellt du är taggad på i valberedningen arbete? Och är det något med
tidigare års arbete du vill förändra? :)

Tobias Karlsson @vidde: Jag har hört att du sitter i FikIT. Kommer det bli hembakat på intervjuerna om du bli invald?

Vidar 'Vidde' Magnusson Ursäkt för sent svar allihopa, varit helt fullt upp med kandidat och grejer.

@ludd: Den frågan är ju inte så dum. :) 

@putte jag har som målsättning att lyssna ganska mycket på den sittande kommittéen (mer än vad jag förstått att årets
valberedningen kanske har) samt att göra mitt bästa för att se gruppen tillsammans (om möjligt) på iaf ett asparr eller
liknande (också något jag inte tror har gjorts för alla grupper i år).

@hoidi lovar ingenting men jag gillar att baka så det är inte en omöjlighet. :)
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Personval Valberedningen ledamöter (2-4)
I omröstningen kan man välja ett antal personer, vakanta eller blankrösta, skillnaden mellan att rösta på vakant och att
rösta blankt är att vakant betyder att man inte vill ha någon på positionen medans att rösta blankt innebär att man inte
har någon åsikt.

Då antalet platser inte var fyllt Tisdag 23:59 återöppnas möjligheten att nominera sig. Denna kommer att stängas igen
Torsdag 12:00 

Viktigt är också om man röstar på vakant att man röstar på dem i sifferordning (d.v.s 1, 2, 3 etc)

Förslag: Låst för omröstning (6)

voteIT-bot föreslår Vakant1
#styrit-57 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant2
#styrit-58 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant3
#styrit-59 —  Låst för omröstning

voteIT-bot föreslår Vakant4
#styrit-60 —  Låst för omröstning

Carl 'Kvick' Lindh föreslår Carl "Kvick" Lindh
#carl-kvick-lindh-2 —  Låst för omröstning

Jonathan 'Eke' Eksberg föreslår Jonathan "Eke" Eksberg
#eke-1 —  Låst för omröstning

Diskussion (2)

Carl 'Kvick' Lindh Halloj! Mitt namn är Carl, med C, "Kvick" Lindh. Jag läser just nu andra året på IT och hoppas på att
komma vidare till tredje året redan i höst!

Jag hade gärna velat sitta i Valberedningen då jag känner mig motiverad till att bidra till sektionens välmående.

Jonathan 'Eke' Eksberg Hallå hallå! Jag heter Jonathan Eksberg, men är eventuellt mer känd här på IT som Eke. Jag
är nu taggad på att göra något nytt och skaffa mig nya erfarenheter, och för att åstadkomma detta så är jag intresserad
av valberedningen. Som ledamot i valberedningen kan jag bidra med mina tidigare erfarneheter inom kommittélivet
och sektionen för att på så vis genomföra ett bra år. Då jag även tror att valberedningens uppgifter kan ge mycket
personlig utveckling, skapar det för mig ett större intresse som kommer bidra till ett gott engagemang!
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Övriga frågor
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Meddelanden
Här tas eventuella meddelanden som skickats in till styrIT innan mötet upp.
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Mötets avslutande
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2 Verksamhetsrapporter

P̊a följande sidor bifogas verksamhetsrapporterna för samtliga sektionens kommitéer och nämnder.



 
Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers studentkår Verksamhetsrapport 
ArmIT, 2019–20 LP4  

Verksamhetsrapport ArmIT LP4  

Allmänt  

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

• Genomgått utbildning i GDPR  

• Börjat med förberedelserna inför DatE-IT tillsammans med D och E  

• Diskuterat potentiellt samarbete med DAG och E gällande MEDIT 

• Deltagit på AMG utbildning  

• Diskuterat potentiell marknadsföring och föreläsningar online 

Arrangemang  

Sen senaste ordinarie sektionsmöte har ArmIT arrangerat bland annat:  

-  
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Verksamhetsrapport LP4 2020  

digIT 19/20 

Digitala system 

ReactDigitComponents 

Version 1.0.0 har fått en release och även version 1.0.1 är nu här.  

SuggestIT 

Utveckling har fortsatt på SuggestIT. Versionen på react-digit-components har 

uppgraderats till v1.0. Integration på gamma är snart klar. 
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TasteIT 

Utveckling har fortsatt på TasteIT. Börjar närma sig lansering. 

FindIT 

Git-tutorial har tagits bort från FindIT. Uppdateras till react-digit-components 

v1.0.0/1.0.1 och lagt till BussIT.  

Avtal 

Några avtal har börjat skrivas. Gamma integration är ganska nära färdigt. Inte långt till 

release för denna produkt. 

Gamma 

Gamma börjar närma sig release. Ska släppas innan sektionsmötet. 

Arrangemang 

● digIT 19/20 har haft ett sista kod och vin 

Övrigt 

● Arrangerat utbildning och överlämning 

● Teambuilding 
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport FanbärerIT, 2019–20 LP4

Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP4

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

• Aspning: Digital AW med quiz

• Aspning: Glass och workshop i solen.

• Aspning: Aspavslutning med mat

• All annan verksamhet inställd pga covid-19
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport frITid, 2020 LP4

Verksamhetsrapport frITid LP4
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Deltagit på beachvolleyboll-cm

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 Badminton på Fjäderborgen.

• frITid har arrangerat Bounce.

Aspning
frITid har haft aspning och har arrangerat arr såsom:

• Asp-kickoff

• Asparnas egna arr

• Combat Archary

• Strobe-DodgeBall

• VinVolley

Övrigt
• frITid har deltagit på CHESS-möte tillsammans med representanter från CIS och

övriga sektionsidrottsföreningar.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport MRCIT, 2020–21 LP3

Verksamhetsrapport MRCIT LP3
Allmänt
Sedan senaste sektionsmötet har MRCIT, utöver interna möten:

• Fortsatt planera arrangemangen för mottagningen.

• Haft två teambuildings.

• Diskuterat hur effekterna av COVID-19 kan påverka mottagningen i höst och tagit
fram en plan ifall mottagningen inte skulle kunna genomföras som vanligt.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport NollKIT, 2019–2020 LP4

Verksamhetsrapport NollKIT
LP4

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

• Deltagit i en jämställdhetsworkshop

• Deltagit i arrangemang för NollK-gemenskap.

• Deltagit i en casekväll arrangerad av Mottagningskommittén

• Har arbetat på nya arrangemang till mottagningen

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har NollKIT arrangerat följande:

• 7/4 Phaddertacksittning. Tacksittning för förra årets phaddrar.

• 26/4 Informationsstream om phaddring

• 9/5 Phaddergrillen. Ett tillfälle för att träffa andra phaddrar och skriva under
phadderkontraktet.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport P.R.I.T., 2020 LP4

Verksamhetsrapport P.R.I.T. LP4
Allmänt
P.R.I.T. har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena till bästa
möjliga mån. Utöver detta och våra veckomöten har vi:

• Rustat i Hubben (ljudisolering i studierummet bl.a.).

• Arbetat med städregler för Hubben. Detta för att göra det lättare för arrangörer
att städa Hubben på ett korrekt sätt samt för oss att kontrollera att det sköts.

• Haft teambuildning.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har P.R.I.T. inte arrangerat några öppna arrange-
mang på grund av covid-19.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport sexIT, 2020 LP4

Verksamhetsrapport sexIT LP4
Allmänt
sexIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Haft teambuildingar

• Gått på utbildningar

• Puffat PTS

• Spånat ideér och planerat inför hösten

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har sexIT arrangerat följande:

• 29/2 Skottårsgasque
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Verksamhetsrapport
Studienämnden, snIT’19/20

Läsperiod 4
2020–05–05

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers tekniska högskola
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The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’19/20

Page 1 of 1

1 Operativt arbete
• Varit på kursnämnder

• Möten som: UU, PL-lunchmöten, Ordförandemöte samt interna lunchmöten etc

• Behandlat åsikter och problem kring kurser

• Programråd och Organisatorisk Social Arbetsmiljörond

2 Kandidatnivå
• Klassrepresentantmöte

3 Masterverksamhet
• Deltagit i kursnämnder på masternivå.

4 Arrangemang
• Arrangerat mastermingel via slack

• Aspning

5 Aspning
• Case-kväll med SAMO via discord
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport styrIT, 2019–20 LP4

Verksamhetsrapport styrIT LP4
Allmänt

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

• Teambuildat.

• Byggt möbler till the CLOUD på Lindholmen.

• Strävat efter en successiv utökning av IT-programmet.

• Hanterat utökning av IT-programmet.

• Fysisk skyddsrond.

• Psykosocial skyddsrond.

• Arbetat med uppdatering av sektionens styrdokument.

• Hanterat CORONA-krisen på sektionen.

• Fortsatt driva frågan om utökning av hubben.

• Arbetat för återinförandet av kurator på Chalmers.

• Hanterat inkomna äskningar.

• Administrerat sektionens facebook-sidor.

• Deltagit på programråd.

• Deltagit på samverkansforum för EDIT-I.

• Deltagit på regelbundna möten med programledningen.

• Deltagit på kårens utskott.

• Representerat sektionen i FUM.

• Förberett ett hel-digitalt sektionsmöte.

Arrangemang

Sen senaste ordinarie sektionsmöte har styrIT arrangerat följande:

• 10/3 Diskussion om ledarskap med nyinvalda ordföranden och företrädare.

• 31/3 Ordförandemöte. Ett möte med sektionens ordsförande där aktuella ämnen
diskuteras.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers Studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport styrIT, 2019–20 LP4

• 1/4 styrIT asp-intro (remote)

• 14/4 snIT+samo asp-casekväll (remote)

• 16/4 styrIT asp-casekväll (remote)

• 24/4 styrIT asp-grillkväll

• 27/4 styrIT asp-jeopardy (remote)

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers Studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
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3 Propositioner



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att göra Hubben bokningsbar under omtentaperioder

Proposition om att göra Hubben
bokningsbar under
omtentaperioder

styrIT, m.h.a. Eric ”LP” Carlsson

Bakgrund

I nuläget när man bokar Hubben finns det vissa begränsningar. Under studiedagar får
inte Hubben bokas innan kl 17.00 samt endast för studierelaterade arr under tentaperio-
den. En studiedag är definerad som en vardag under en termin. Utöver detta får Hubben,
enligt lokalpolicyn, inte bokas under omtentaperioder. Tanken med dessa begränsningar
var att IT-studenter ska ha en lokal som de garanterat kan använda för att plugga inför
sina omtentor i.

Under studieåret 19/20 låg omtentaperioderna som följande:

1. 2 första veckorna av mottagningen

2. Fredag - Lördag, LV6 LP1

3. Tisdag - Torsdag (7/1 - 9/1), veckan innan tenta veckan LP2

4. Måndag - Onsdag, LV3 LP3, början av veckan för påskledigheten

5. Måndag - Onsdag, veckan efter tentaveckan LP4

Eftersom Hubben är en populär lokal för arrangemang har vi under året sett ett intresse
för att arrangera i Hubben på kvällar och helgdagar under de mindre omtentaperioderna
där en stor del av sektionens medlemmar inte har några tentor.

Med de föreslagna ändringarna skulle Hubben gå att boka på helgdagar under omten-
taperioderna under läsåret. Ändringen skulle också medföra att Hubben går att boka
under hela de omtentaperioder som ligger utanför läsperioderna (numrerade som 1 och
5 i listan ovan).

Det är självfallet viktigt att teknologer har en plats att studera på inför omtentan men
vi anser att behovet av en tillgänglig aktivitetslokal under helgdag och kväll är större.
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Detta eftersom studierummet alltid är tillgängligt samt att det finns god tillgång till
grupprum på helger, kvällar och dagar utanför läsperioderna.

Dispositionsavtalet specificerar inte om att Hubben måste vara tillgänglig för teknologer
under omtentaperioder. Likaså har vSO och kåren konsulterats och de känner inte till
några riktlinjer eller liknande som sätter den här begränsningen på när en sektionslokal
får bokas.

Förslag

Yrkar på:

att Paragraf 7 ”Boka” i lokalpolicyn ändras från:

”Hubben får bokas av medlemmar av sektionens aktiva organ och föreningar efter
kl 17.00 på studiedagar samt dygnet runt på helger. Dessa bokningar får endast
göras för sektionsnyttiga ändamål. Undantag gäller från tentaperioders första dag
kl 08.00 till dess sista dag kl 13.00, då Hubben inte får bokas annat än till studie-
relaterade arrangemang. Detta avser även omtentaperioder.

Utöver detta får inte någon av sektionens lokaler bokas mer än en läsperiod fram
i tiden. Vid bokning av Hubben ingår ej grupprummet eller HASen, som bokas
separat. styrIT samt lokalansvarig kommitté har rätt att häva bokningar om de
ej anses lämpliga. Undantag gäller under mottagningen då IT-sektionens mottag-
ningskommitté i samrådan med styrIT samt lokalansvarig kommitté är ansvariga
för bokningar av Hubben. Det kan förekomma undantag från dessa regler om de
anses lämpliga och fått styrITs godkännande.”

till:

”Hubben får bokas av medlemmar av sektionens aktiva organ och föreningar efter
kl 17.00 på studiedagar samt dygnet runt på helger. Dessa bokningar får endast
göras för sektionsnyttiga ändamål. Undantag gäller från tentaperioders första dag
kl 08.00 till dess sista dag kl 13.00, då Hubben inte får bokas annat än till studie-
relaterade arrangemang.

Utöver detta får inte någon av sektionens lokaler bokas mer än en läsperiod fram
i tiden. Vid bokning av Hubben ingår ej grupprummet eller HASen, som bokas
separat. styrIT samt lokalansvarig kommitté har rätt att häva bokningar om de
ej anses lämpliga. Undantag gäller under mottagningen då IT-sektionens mottag-
ningskommitté i samrådan med styrIT samt lokalansvarig kommitté är ansvariga
för bokningar av Hubben. Det kan förekomma undantag från dessa regler om de
anses lämpliga och fått styrITs godkännande.”’
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Proposition om Sektionens
engelska namn

styrIT

Bakgrund

Sektionen saknar i dagsläget ett etablerat namn på engelska vilket har visat sig vara
problematiskt då sektionen har flertalet internationella studenter och kåren översätter
sina styrdokument till engelska.

Ett namn som använts mycket förut är ”the IT student division” men då detta för många
engelskspråkiga ger en felaktig indikation om vad vi utbildar oss till föreslår vi att istället
använda grundprogrammets engelska namn ”software engeneering” som inspiration.

För att det ska vara tydligt att IT-sektionen och ”the software engeneering student
division” är en och samma sektion föreslår vi också att den svenska akronymen ”IT”
alltid skall användas tillsammans med det engelska namnet.

Förslag

Yrkar på:

att Lägga till punkt ”Sektionens engelska namn” i kommunikationspolicyn med inne-
hållet:

Sektionens engelska namn är ”the Software Engeneering Student Division”.

Den svenska akronymen ”IT” skall alltid användas tillsammans med det engelska
namnet, ex. ”the Software Engeneering Student Division (IT)”.
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Proposition om att stryka
irrelevanta delar av ekonomisk

policy
styrIT

Bakgrund
Sektionen är numera kontantfri vilket gör punkt 12 i den ekonomiska policyn irrelevant.

Förslag
Yrkar på:

att Stryka punkt 12 ”Förvaring av kontanter i sektionslokalen” i ekonomisk policy.
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Proposition - Facility Policy
(The Cloud)

styrIT

Background
The student division has recently acquired a new student facility called The Cloud at
Lindholmen campus. To ensure that The Cloud will be used properly some ground rules
have been developed, very similar to the rules of Hubben.

Proposition
to admit the attached policy.
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1 Formalities
Teknologsektionen Informationsteknik will hereinafter be referred to as the student di-
vision.

1.1 Related documents
In addition to the student division’s own policies, members of the student division also
need to adhere to the following documents.

• Student Union’s Premises Policy

• Disposition Agreement

1.2 Purpose of this document
This document aims to describe the guidelines and rules for the student division’s
premises The Cloud at campus Lindholmen. The document describes what possibili-
ties exist for the members of the student division with respect to booking and the rules
of conduct for the premises.

2 The Cloud
The site The Cloud is for the members of the student division. It is primarily intended
for studies and as a lunch room. There should be a reasonable noise level during study
hours (08.00 - 17.00 during study days). The Cloud is furthermore intended for events
which favors and welcomes the members of the student division and should be a place
where all members can socialize.

3 Access
All members of the student division always have access to The Cloud unless a swedish
liqour license applies or an organizer has put up special rules which have been approved
by styrIT. styrIT reserves the right to revoke access to The Cloud for a specific member.
During the time of the master reception the master reception committee, in consultation
with styrIT, have the right to enstablish rules regarding access to The Cloud.

It’s not under any circumstances allowed to sleep in any of the student division’s premises.

4 Lease

4.1 Premises
The Cloudis not allowed to be leased but can however be lent within Chalmers Student
Union if good reasons exist and in this case it should be done in consultation with the
responsible body.
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4.2 Inventory
The Cloud’s inventory can be leased for a suitable price in conjunction with lending
The Cloud.

5 Reservations
The Cloud can be reserved by members of one of the student division’s active organs or
societies after 17:00 on study days and any time during the weekend. These reservations
are only allowed to be made for the beneficial purposes of the student division. An
exception is made for the exam period’s first day at 08:00 until it’s last day at 13:00
during which The Cloud cannot be reserved for anything else than study related events.
In addition to these rules The Cloud cannot be reserved for more than one study period
in advance. The body responsible for the premises and styrIT reserves the right to cancel
any reservations if they are not considered suitable. An exception to this applies during
the master reception during which MRCIT in consultation with styrIT as well as the
body responsible for the premises are responsible for reservations of The Cloud.

Other exceptions to these rules may apply if they are considered appropriate and have
the approval of styrIT.

6 Inventory
The inventory of The Cloud can be used without cost by any memeber of the student
division with the approval of the responsible body. The inventory of The Cloud are not
to leave The Cloud without permission from the responsible body.

7 Care of the premises
Littering and unnecessary wear on the student division’s premises are not allowed. The
premises of the student division shall be handled with care.

8 Responsibility during events
The organizer of an event on the premises is responsible to have read and understood
this document, the fire escape plan, the disposition agreement and the premises policy
from Chalmers Student Union. The organizer is further responsible for:

• Replacing any damage done during the event.

• Restoring the premises to a good condition after the event.

• That the number of people on the premises does not exceed the maximum number
specified in the disposition agreement.
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Proposition om ändring av den
ekonomiska policyn

styrIT

Bakgrund
Under året har det uppmärksammats att det finns otydlighet kring huruvida det går att
arrangera teambuildings mellan kommittéer på IT och hur det påverkar var kommittés
teambuildingbudget. Denna proposition syftar att revidera den ekonomiska policyn för
att förtydliga att man kan ha teambuilding med andra kommittéer, samt att informera
var pengar till detta kommer ifrån.

Förslag
Yrkar på:

att ändra §7.2 från ”[...] Den totala kostnaden för intern representation får inte över-
stiga 630 kr/person och mandatperiod.”

till

”[...] Den totala kostnaden för intern representation inom kommittén får inte
överstiga 630 kr/person och mandatperiod.

Utöver detta kan styrelsen godkänna ytterligare kostnader för intern
representation mellan kommittéer om de anser detta vara i sektionens
fördel, till exempel inför större gemensamma arrangemang.”

att ändra §7.3 från “Extern representation avser representation med parter utanför
kommittén. [...]”

till

“Extern representation avser representation med parter utanför kommittén kom-
mittéer på IT. [...]”
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Proposition om rättelse i stadgan
styrIT

Bakgrund

I stadgan så står det för tillfället för kommittéer, intresseföreningar, sektionsmedlemmar
samt sektionsfunktionärer att de ska ”känna till och rätta sig efter” stadgan, reglementet,
policies, övriga handlingar och beslut. För studienämnden står det däremot endast att
de behöver ”rätta sig efter” dessa, därav yrkar vi på att ändra detta för att stadagan
ska vara mer konsekvent.

Förslag

Yrkar på:

att Ändra paragraf §7.4 i stadgan från:
”Studienämnden är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens stadga, reglemen-
te, policies, samt övriga handlingar och beslut”
till
”Studienämnden är skyldig att känna till och rätta sig efter teknologsektionens
stadgar, reglemente, policies, övriga handlingar och beslut.”
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Proposition om att tillsätta
IT-ansvarig i styrelsen

styrIT

Bakgrund

För två år sedan när GDPR blev en grej tillsattes en IT-ansvarig i styrelsen och data-
skyddsombud som tillsammans skulle ordna med omställningen. Det var i början mycket
arbete men senare när arbetsbördan minskade föll i princip hela ansvaret över på data-
skyddsombuden.

I dagsläget består datskyddsombudens uppdrag huvudsakligen av följande:

• Hålla koll på lagen och svara på frågor

• Utbilda komitteer om GDPR

• Granska sektionens efterlevnad av GDPR

styrIT hanterar i dagsläget i princip inga frågor som rör GDPR och förra årets styrelse
tyckte det var oklart vad en IT-ansvarig skulle göra i styrelsen.

Det finns dock ett antal IT-uppgifter på sektionen som idag inte har någon självklart
ansvarig person eller som fördelaktligen skulle kunna samlas hos en person:

• Det har de senaste tre åren varit oklart vem som skall administrera sektionens G
suite och ansvaret har snarare följt personer än någon specifik post.

• styrIT har åtagit sig att se till att slacken administreras i och med förändringar-
na i digITs kärnuppdrag som delvis ska innebära att digIT lägger mindre tid på
administration.

• digIT har idag också en ganska administrativt krånglig process för att lägga till
nya Kommittéer/föreningar i sektionens IT-system som ofta krånglar för att något
steg görs fel.

• Det är oklart hur de som blir aktiva på sektionen skall introduceras till de IT-
system som finns för att hjälpa dem.
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En lösning för att samla upp dessa administrativa IT-uppgifter och koncentrera arbetet
vore att skapa en IT-ansvarig post i styrelsen. IT-ansvarig skulle då ha följande ansvar:

• Administrera sektionens slack

• Administrera sektionens G suite

• Lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssystem

• Introducera nya kommittémedlemmar till sektionens IT-system

• Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering samt vara behjälplig i
frågor som rör GDPR

Det enda ansvaret som då kvarstår från DPO:ernas ansvarsområden är deras gransk-
ning vilket vi egentligen inte behöver göra (enligt lagen) och som skulle kunna anses
uppfyllt genom revisorernas verksamhetsgranskning. Därmed skulle vi också kunna av-
veckla dataskyddsombuden.

För att inte ta några förhastade beslut skulle vi vilja att sektionen under nästa verk-
samhetsår testar det här konceptet för att utvärdera hur det funkar och möjligtvis gå
vidare med ett förslag på ändringar i sektionens styrdokument.

digIT, dataskyddsombuden och IT-ansvarig från styrIT18/19 har konsulterats och ställer
sig positiva till förslaget.

Förslag

Yrkar på:

att styrIT20/21 utser en IT-ansvarig inom styrelsen med följande ansvar:

• Administrera sektionens slack

• Administrera sektionens G suite

• Lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssystem

• Introducera nya kommittémedlemmar till sektionens IT-system

• Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering samt vara behjälplig
i frågor som rör GDPR

att inga dataskyddsombud väljs in för verksamhetsåret 20/21.

att styrIT20/21 utvärderar den föreslagna förändringen och om lämpligt lägger förslag
om att fastställa den i sektionens styrdokument.
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Proposition om uppdatering av
uppförandepolicyn

styrIT

Bakgrund
Uppförandepolicyn har under vårt år som styrelse uppfattats som otymplig, otydlig och
obehjälplig vid tillfällen då den ska ha agerat som riktlinje för oss. Det har även ut-
tryckts liknande åsikter från andra medlemmar på sektionen och därmed lägger vi nu
ett förslag på en uppdatering av denna policy. Efter förslaget följer (i samma ordning
som förslagen) förklaring till var och en av att satserna. Förslaget i helhet finns även
som bilaga.

Förslag
Yrkar på:

att 1. ändra första meningen under punkt 1 ”syfte” från:
”Denna policies syftar till att definiera de riktlinjer som sektionens medlemmar
och aktiva i föreningens kommittéer bör ta hänsyn till i sina kontakter med övri-
ga medlemmar och organ i kåren. Vidare definieras den straffskala som sektionen
tillämpar vid överträdelser.”
till
”Denna policy syftar till att definiera de riktlinjer som sektionens medlemmar och
aktiva i sektionens organ bör ta hänsyn till i sina kontakter med övriga medlem-
mar och organ i kåren. Vidare definieras de påföljder som sektionen tillämpar
vid överträdelser. ”

att 2. utöka delpunkt 2 under punkt 2. från:
”Uppträda respektfullt gentemot andra sektionsmedlemmar”
till
”Uppträda respektfullt gentemot andra sektionsmedlemmar samt sektionens alum-
ner”

att 3. stryka andra meningen av delpunkt 2 under punkt 3.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers Studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
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”Envar skall även i så stor mån som möjligt se till att inga andra studenter sover
i någon av sektionens lokaler.”.

att 4. Skriva om delpunkt 3 under punkt 3. från:
” Har envar, om en har tillträde till föreningsutrymmen, ansvar att se till att
dessa sköts på ett acceptabelt sätt och att de hålls i ett gott skick.”
till
”Skall alla med tillgång till sektionens föreningsutrymmen ansvara för
att se till att dessa sköts på ett acceptabelt sätt och att de hålls i ett gott skick.”

att 5. skriva om sista delpunkten under punkt 3. från:
”Skall en vid inträffande av olyckshändelse, skadegörelse, nedskräpning eller lik-
nande händelse rapportera detta till lämplig instans samt sektionens styrelse.”
till:
”Skall en vid inträffande av olyckshändelse, skadegörelse, medveten nedskräpning
eller liknande händelse rapportera detta till lämplig instans samt sektionens styrel-
se.”.

att 6. skriva om första stycket under punkt 4. från:
”Som sektionsarrangemang räknas arrangemang dit hela eller stora delar av sektionen
äger tillträde, såsom pubkvällar, samtliga arrangemang under mottagningen samt
gasquer anordnade av sektionens föreningar.”
till:
”Som sektionsarrangemang räknas samtliga arrangemang som arrangeras på
sektionen.”.

att 7. skriva om delpunkt 3 under punkt 4. från: ”Som aktiv medlem av sektionen och
arrangör ansvarar man för att personer som genom sitt beteende stör eller förhind-
rar arrangemanget stoppas samt att nödvändiga åtgärder vidtas.”
till:
”Som arrangör av sektionsarrangemang ansvarar man för att personer som
genom sitt beteende stör eller förhindrar arrangemanget stoppas samt att nödvän-
diga åtgärder vidtas.”.

att 8. skriva om delpunkt 4 under punkt 4. från:
”Incidenter som sker under arrangemang i sektionens regi skall rapporteras till
nöjeslivsansvarig för sektionen, samt annan lämplig instans.”
till:
”Incidenter som sker under sektionsarrangemang skall rapporteras till sek-
tionens styrelse, samt annan lämplig instans.”.

att 9. stryka punkt 5 ”sektionens straffskala”.

att 10. lägga till ny punkt 5 ”Sektionens påföljder”

att 11. lägga till följande text och punktlista under ny punkt 5:
”Vid överträdelse av någon av sektionens policies eller bestämmelser gäller följande.

• Innan beslut tas om hurvida en påföljd skall utdelas skall styrelsen föra en
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diskussion med involverade parter.

• Berörda personer har alltid rätt att överklaga beslut om påföljder till sek-
tionsstyrelsen samt sektionsmötet. Hubbenförbud kan dessutom överklagas
till programledningen.

• Vid samtliga applicerbara påföljder avgör sektionsstyrelsen till vilken grad
samt hur länge påföljden skall gälla, dessa ska vara tydliga vid fastställandet
av påföljden.

• Inga påföljder får gälla längre än ett år.

”

att 12. lägga till ny subpunkt 5.1 ”Förteckning påföljder”.

att 13. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Varning – Med varning menas att
ingen ytterliggare åtgärd kommer vidtas men att vid framtida överträdelser kan
strängare påföljder delas ut för mindre överträdelser.”

att 14. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Arrangemangsförbud – Med ar-
rangemangsförbud menas att personen i fråga ej får delta på sektionsarrangemang
med undantag av sektionsmöten.”

att 15. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Hubbenförbud – Med hubbenförbud
menas att personen i fråga ej får vistas i hubben samt att deras tillträde till hubben
kan dras in. Vid hubbenförbud gäller även arrangemangsförbud.”

att 16. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Representationsförbud – Med
representationsförbud menas förbud mot representation av förening eller kommitté
på sektionen samt förbud mot representation av sektionen som helhet.”

att 17. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Mottagningsförbud – Med mottag-
ningsförbud menas att personen i fråga ej får agera phadder på sektionen samt har
arrangemangsförbud och representationsförbud på alla mottagningsarrangemang.”

att 18. i en punktlista under ny punkt 5.1 lägga till ”Avstängning från förening/kommitté
– Med avstängning från förening/kommitté menas att en person blir avstängd från
en eller flera kommittéer eller föreningar som denna är aktiv inom.”

att 19. lägga till punkt 5.2 ”Sektionsorgans befogenheter” med följande innehåll:
”Sektionens organ äger rätten att i samråd med styrIT svartlista personer från
sina arrangemang. Svartlistning får gälla som längst tills dess att organet i frågas
verksamhetsår tar slut.”

Redogörelse av bakgrund för ändringar

1. Detta löser ett grammatiskt fel och vi anser att ”sektionens organ” är mer korrekt
än ”föreningens kommittéer” i vilka som ska täckas av policyn.
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2. Vi anser inte att en medlem har gått ut från programmet är en anledning till att
inte längre bemöta dem med samma respekt som om de vore medlemmar.

3. Vi anser det orimligt att kunna bli bestraffad för att inte stoppa andra från att
sova i lokalen.

4. Vi ansåg att denna punkten kunde förtydligas något.

5. Nedskräpning är en relativt otydlig term som kan vara allt från att en person råkar
spilla någonting i hubben till att arrangera ett matkrig däri. Det första verkar vara
en orimlig händelse att rapportera till styrelsen eller att bli bestraffad för medans
det senare kanske mer är vad som är tänkt med straffet. Därmed vill vi ändra till
”medveten nedskräpning” vilket vi hoppas på bättre påvisar syftet med punkten.

6. Den nuvarande definitionen är ganska otydlig och vi anser därmed att den behöver
förtydligas. Till exempel skrivs det ”samtliga arrangemang under mottagningen”
vilket låter som att arrangemang utöver mottagningen inte räknas dit. Det är
dessutom sällsynt att någon av sektionens föreningar arrangerar gasquer vilket
också är något som kan tolkas från den nuvarande formuleringen..

7. Vilka som berörs av denna policy definieras av andra dokument, att det då defi-
nieras även här leder därmed endast till förvirring. Vidare täcker den nuvarande
beskrivningen inte heller alla personer som den borde då det kan arrangeras sek-
tionsarrangemang av icke-sektionsmedlemmar som sitter i styrelsen för någon av
sektionens intresseföreningar.

8. Det definieras ovan sektionsarrangemang, denna definition bör därmed även an-
vändas istället för att ha en ny definition på denna punkt. Dessutom ser vi inget
syfte med att incidenter endast skall rapporteras till nöjeslivsansvarig då det ändå
bör diskuteras inom hela styrelsen.

9. Punkt 5 är för tillfället en av de vi ser som mest problematiska och därmed syftar
de nedanstående attsatserna till att skriva om denna punkt.

10. Lägger till den nya punkten.

11. Dessa syftar till att sätta upp riktlinjer för styrelsen vid tillämpning av policyn
och för att skydda den individ som policyn tillämpas på.

12. Lägga till en lista över påfäljder för att ge riktlinjer till styrelsen över vilka möjlig-
heter som finns i olika situationer samt tydliggöra för medlemmarna vilka påföljder
som akn bli aktuella vid brott mot policyn.

13. Varning finns för tillfället men är inte definierat, denna definition syftar till att
täcka det vi har tolkat som syftet med en varning.

14. Arrangemangsförbud anser vi vara en rimlig påföljd för överträdelser som begåtts
på tidigare arrangemang. Undantaget på sektionsmöten är för att personen i fråga
skall kunna överklaga sin dom samt för att bibehålla den demokratiska ordningen
på sektionen.
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15. Hubbenförbud anser vi vara en rimlig påföljd för överträdelser som begåtts i eller i
relation till sektionslokalen. Det skulle också kunna delas ut för att skydda personer
som kan ha blivit utsatta för någon överträdelse. Anledningen till undantaget under
arrangemang är då vi anser att arrangemang lika gärna kunde hållas på annan plats
och att även, alternativt istället, Arrangemangsförbud bör delas ut.

16. Representationsförbud är etn fåföljd vi anser fungerar väl som den gör just nu och
har därmed endast försökt formulera den som vi tolkar den för tillfället.

17. Mottagningsförbudet har tagits fram i samråd med NollKIT, detta är en påföljd
som använts tidigare och vi anser det därmed rimligt att den även finns med, och
är definierad, i uppförandepolicyn.

18. Detta anser vi vara en påföljd som är ganska alvarlig men som kan delas ut vid
överträdelser som visar på att personen i fråga inte klarar av att hantera ansvaret
den blivit anförtrodd med.
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1 Syfte

Denna policy syftar till att definiera de riktlinjer som sektionens medlemmar och aktiva
i föreningens kommittéer bör ta hänsyn till i sina kontakter med övriga medlemmar och
organ i kåren. Vidare definieras den straffskala som sektionen tillämpar vid överträdelser.

2 Bemötande mot andra sektionsmedlemmar, föreningar,
kommittéer och sektioner

Som medlem av sektionen och/eller föreningsmedlem skall man:

• Uppträda respektfullt gentemot sektionens föreningar samt kommittéer, deras ar-
bete och arrangemang.

• Uppträda respektfullt gentemot andra sektionsmedlemmar.

• Uppträda respektfullt gentemot andra sektioner, deras föreningar samt kommitté-
er, deras arbete och arrangemang.

3 Skötsel av lokaler

Som medlem i sektionen eller föreningsmedlem under sektionen:

• Skall en behandla sektionens lokaler samt närliggande lokaler med varsamhet.

• Skall en under inga omständigheter sova i någon av sektionen tillhörande lokaler.
Envar skall även i så stor mån som möjligt se till att inga andra studenter sover i
någon av sektionens lokaler.

• Har envar, om en har tillträde till föreningsutrymmen, ansvar att se till att dessa
sköts på ett acceptabelt sätt och att de hålls i ett gott skick.

Som förenings- eller kommittéaktiv i sektionen:

• Har en ansvar att föregå med gott exempel i skötseln av sektionens lokaler samt
närliggande lokaler.

• Skall en vid inträffande av olyckshändelse, skadegörelse, nedskräpning eller liknan-
de händelse rapportera detta till lämplig instans samt sektionens styrelse.

4 Uppförande under sektionsarrangemang

Som sektionsarrangemang räknas arrangemang dit hela eller stora delar av sektionen äger
tillträde, såsom pubkvällar, samtliga arrangemang under mottagningen samt gasquer
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anordnade av sektionens föreningar.

• På sektionsarrangemang skall ej förekomma olämpligt beteende som kan upple-
vas som kränkande och/eller strider mot någon av sektionens eller studentkårens
policies.

• Sektionsarrangemang skall icke medföra skada eller onödigt slitage på lokalerna
det arrangeras i.

• Som aktiv medlem av sektionen och arrangör ansvarar man för att personer som
genom sitt beteende stör eller förhindrar arrangemanget stoppas samt att nödvän-
diga åtgärder vidtas.

• Incidenter som sker under arrangemang i sektionens regi skall rapporteras till nö-
jeslivsansvarig för sektionen, samt annan lämplig instans.

5 Sektionens straffskala

Vid eventuell överträdelse av sektionens policies kring uppförande samt beteende (Uppfö-
randepolicy för medlemmar och föreningsaktiva inom IT-sektionen) skall följande straff-
skala tas i bruk.

5.1 Medlem av sektionen

• Varning

• Avstängning Hubben (1 mån)

• Avstängning Hubben (permanent)

5.2 Förenings/kommittéaktiv under sektionen

• Varning

• Representationsförbud (1 mån)

• Representationsförbud (3 mån)

• Utesluten ur förening/kommitté

5.3 Anmärkningar

• Anmärkning 1. Notera att en så kallad varning ej slutar att gälla efter en viss tid.
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• Anmärkning 2. För en sektionsmedlem i en förening eller kommitté gäller båda
skalorna samtidigt; exempelvis kan överträdelse från kommittéaktiv bestraf as med
både avstängning och representationsförbud.

• Anmärkning 3. “Representationsförbud” innebär både förbud av representation av
förening eller kommitté på sektionen samt förbud av representation av sektionen
som helhet.

• Anmärkning 4. Vid incident avgör styrelsen i samråd med involverade parter hur
straffskalan skall tolkas och appliceras.
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1 Syfte
Denna policy syftar till att definiera de riktlinjer som sektionens medlemmar och aktiva
i sektionens organ bör ta hänsyn till i sina kontakter med övriga medlemmar och organ
i kåren. Vidare definieras de påföljder som sektionen tillämpar vid överträdelser.

2 Bemötande mot andra sektionsmedlemmar, föreningar,
kommittéer och sektioner

Som medlem av sektionen och/eller föreningsmedlem skall man:

• Uppträda respektfullt gentemot sektionens föreningar samt kommittéer, deras ar-
bete och arrangemang.

• Uppträda respektfullt gentemot andra sektionsmedlemmar samt sektionens alum-
ner.

• Uppträda respektfullt gentemot andra sektioner, deras föreningar samt kommitté-
er, deras arbete och arrangemang.

3 Skötsel av lokaler
Som medlem i sektionen eller föreningsmedlem under sektionen:

• Skall en behandla sektionens lokaler samt närliggande lokaler med varsamhet.

• Skall en under inga omständigheter sova i någon av sektionen tillhörande lokaler.

• Skall alla med tillgång till sektionens förningsutrymme ansvara för att se till att
dessa sköts på ett acceptabelt sätt och att de hålls i ett gott skick.

Som förenings- eller kommittéaktiv i sektionen:

• Har en ansvar att föregå med gott exempel i skötseln av sektionens lokaler samt
närliggande lokaler.

• Skall en vid inträffande av olyckshändelse, skadegörelse, medveten nedskräpning
eller liknande händelse rapportera detta till lämplig instans samt sektionens sty-
relse.

4 Uppförande under sektionsarrangemang
Som sektionsarrangemang räknas samtliga arrangemang som arrangeras på sektionen.

• På sektionsarrangemang skall ej förekomma olämpligt beteende som kan upple-
vas som kränkande och/eller strider mot någon av sektionens eller studentkårens
policies.
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• Sektionsarrangemang skall icke medföra skada eller onödigt slitage på lokalerna
det arrangeras i.

• Som arrangör av sektionsarrangemang ansvarar man för att personer som genom
sitt beteende stör eller förhindrar arrangemanget stoppas samt att nödvändiga
åtgärder vidtas.

• Incidenter som sker under sektionsarrangemang skall rapporteras till sektionens
styrelsen, samt annan lämplig instans.

5 Sektionens påföljder
Vid överträdelse av någon av sektionens policys eller bestämmelser gäller följande.

• Innan beslut tas om hurvida en påföljd skall utdelas skall styrelsen föra en diskus-
sion med involverade parter.

• Berörda personer har alltid rätt att överklaga beslut om påföljder till sektionssty-
relsen samt sektionsmötet. Hubbenförbud kan dessutom överklagas till program-
ledningen.

• Vid samtliga applicerbara påföljder avgör sektionsstyrelsen till vilken grad samt hur
länge påföljden skall gälla, dessa ska vara tydliga vid fastställandet av påföljden.

• Inga påföljder får gälla längre än ett år.

5.1 Förteckning påföljder
• Varning – Med varning menas att ingen ytterliggare åtgärd kommer vidtas men

att vid framtida överträdelser kan strängare påföljder delas ut för mindre överträ-
delser.

• Arrangemangsförbud – Med arrangemangsförbud menas att personen i fråga ej
får delta på sektionsarrangemang med undantag av setkionsmöten.

• Hubbenförbud – Med hubbenförbud menas att personen i fråga ej får vistas i
hubben samt att deras tillträde till hubben kan dras in. Vid hubbenförbud gäller
även arrangemangsförbud.

• Representationsförbud – Med representationsförbud menas förbud mot repre-
sentation av förening eller kommitté på sektionen samt förbud mot representation
av sektionen som helhet.

• Mottagningsförbud – Med mottagningsförbud menas att personen i fråga ej får
agera phadder på sektionen samt har arrangemangsförbud och representationsför-
bud på alla mottagningsarrangemang.

• Avstängning från förening / kommitté – Med avstängning från förening/kommitté
menas att en person blir avstängd från en eller flera kommittéer eller föreningar
som denna är aktiv inom.
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5.2 Sektionsorgans befogenheter
Sektionens organ äger rätten att i samråd med styrIT svartlista personer från sina ar-
rangemang. Svartlistning får gälla som längst tills dess att organet i frågas verksamhetsår
tar slut.
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Motion om tillfällig profileringbudgetsutökning för digIT

Motion om tillfällig
profileringbudgetsutökning för

digIT
William Albertsson

Bakgrund
Punkt 7.1 om profilering i den ekonomiska policyn säger att den totala kostnaden för
profil- och arbetskläder ej får överstiga 600kr/person och år. Ovv-kommittéerna (Noll-
KIT, P.R.I.T., sexIT) har ytterligare 600kr/person. DigIT ’20 vill införskaffa turkosa
rockar i stil med dHack, EKAK, CCC och andra kommittéer på Chalmers, och därmed
öka profileringsbudgeten med 400kr/person.

Huvudsyftet med att ha rockar är att synas bättre. Under framförallt mottagningen
tror vi det är fördelaktigt om Nollan blir påmind om vilka det är som underhåller vår
hemsida och andra tjänster. Söktrycket på digIT är inte så högt som vi vill, framförallt
inte på en sektion som IT. Genom att skaffa rockar, och bli närmare en ovv-kommitté,
tror vi att fler kommer intressera sig för digIT som kommitté och i förlängningen vår
verksamhet. Det är speciellt relevant under mottagningen eftersom söktrycket från ettan
har minskat de senaste åren.

På senaste sektionsmöte ändrades reglementet för digIT, och att-satsen “att uppmuntra
till en god kodkultur på sektionen” tror vi görs lättare genom att synas mer under båda
digITs och andra sektionsarrangemang. Att även kunna identifieras utanför sektionen
ser vi som något positivt, och att folk utanför IT skulle känna igen digIT är ett mål.

Eftersom detta är nytt för digIT kan vi inte veta hur det går, och vill ännu inte göra
en ändring i den ekonomiska policyn. Vi ser detta som ett pilotförsök, och om det är
lyckat är vår plan att skriva en motion till LP3, under vår aspning, för att ändra den
ekonomiska policyn. Vi tror att genom att utöka budgeten med totalt 2800kr(400*7),
från 4200kr till 7000kr, har vi möjligheten att förändra digITs framtida kultur, och att
det är värt satsningen.

Förslag
Yrkar på:

att frångå den ekonomiska policyn genom att godkänna extra utlägg på profilering för
digIT20 om 2800 kr (totalt 7000kr).
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Svar på: Motion om tillfällig
profileringbudgetsutökning för

digIT
styrIT

Styrelsens rekommendation

Då endast två aktiva medlemmar av styrelsen inte är partiska i den här frågan avstår
styrelsen från att lämna en rekommendation. Nedan följer dock visst underlag som vi
hade tagit hänsyn till vid beslut eller rekommendation från styrelsen.

Det finns idag 40 aktiva personer på sektionen med en profileringbudegt om 600 kr. Om
alla dessa skulle göra en utökning av sin profileringsbudget i samma omfattning som
digIT’s motion föreslår att de skulle göra skulle sektionens kostnad för profilering öka
med 16000 kr. Om alla med 600 kr i profileringbudget istället skulle tillåtas spendera
1200 kr (som overallskommittéerna idag får) skulle sektionens kostnader för profilering
öka med 24000 kr. Idag är sektionens totala kostnader för profilering 50400 kr (3.6 % av
sektionens omsättning).

Förra året höjdes profileringsbudget från 1000 kr til 1200 kr för overallskommittéerna
och från 500 kr till 600 kr för övriga.

Vi har inte kännedom om några skatteregler som skulle begränsa summan pengar vi får
spendera på profilering och arbetskläder.
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5 Verksamhetsplaner



Verksamhetsplan
ArmIT 20/21
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● Vi vill…
○ vidareutveckla ArmIT:s verksamhet
○ visa upp en bredare bild av arbetsmarknaden
○ förbättra ArmIT:s interna struktur
○ förbättra överlämning och kontinuitet i ArmIT:s verksamhet
○ stärka relationen mellan näringslivet och sektionens medlemmar
○ synliggöra ArmIT:s verksamhet mer
○ förstärka alumnkontakten 

● Genom att…
○ ständigt utvärdera event från båda sidor
○ ständigt reflektera och diskutera kring pågående verksamhet
○ fastställa en konkret plan för överlämning och väl genomföra kontinuiteter 
○ föra dokumentation om verksamheten genomgående under året, framförallt i början
○ öppna för kontakt med nya företag och marknadsföra fysiskt på Lindholmen 
○ inleda och bibehålla samarbeten med externa såväl som interna parter
○ vara mer närvarande under mottagningen för både master och kandidat
○ stärka verksamheten genom sociala medier såsom Instagram, Facebook och Linkedin
○ hålla i MEDIT 

Vision
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Arrangemang
● Föreläsningar

○ Lunchföreläsningar med en bred representation av arbetsmarknaden
○ Inspirationsföreläsningar med fokus på inspiration och utveckling

● Pub-, mingel- och studiebesök
○ Pub- och mingelkvällar med företag både på campus och i företagsmiljö
○ Aktivitetstillfällen med företag

● Övrigt
○ DatE-IT
○ Monterevent

● Aspning
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Verksamhetsplan digIT
Allmänt
digIT ska enligt reglementet fortsätta underhålla och utveckla system för sektionen. Vi
kommer i synnerhet jobba med punkten om att tillhandahålla ett medlemsregister då
det nya systemet Gamma nyligen är introducerat och kan kräva en del underhåll. Vi
ska även tillsammans med P.R.I.T. underhålla de digitala system som finns i Hubben.
För att öka söktrycket till digIT tror vi det är viktigt att synas i sammanhang andra än
digITs egna verksamhet, och det ska vi göra.

Arrangemang
Utöver digITs traditionella workshops och Kod & Vin vill vi hålla en introduktions-
workshop varje läsperiod om något som är viktigt för att kunna utveckla med digIT.
Exempel på detta skulle kunna vara en workshop i React där vi har lite föreläsning och
sen code-along. Utöver detta har vi tillsatt två personer som är ansvarig för att göra våra
arrangemang mer lättillgängliga, och vi ska göra det tydligt för oss och för deltagare vad
man kan hjälpa till med under workshops, och hur det går till. Detta gör vi för att göra
digITs verksamhet öppen för alla, oavsett tidigare erfarenheter. Vi ska som tidigare år
arrangera en engagerande aspning i LP3.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers Studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
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Operational Plan MRCIT
Introduction
The goal of MRCIT is to organize a reception for the master students enrolled in the IT
master programmes. A new change for this and last year is the introduction of the Data
Science master program. However, due to practical reasons, the reception for students
in Data Science have been handed over to the D section, as they are co-located with
the D master programmes. Therefore, MRCIT will organize the reception for the two
master programmes that are stationary at Lindholmen; Interaction Design and Tech-
nologies and Software Engineering. We will also invite the sister programmes from GU,
that more or or less share the same courses as the IT programmes.

Our main goals are to make everyone feel welcome, safe, make friends and to be in-
troduced to the student culture at Chalmers, which is done through the events. The
events have been decided with respect to fulfilling those goals.

Planned events and activities
Introduction - First day morning (week 1)

Speed-dating - First day noon (week 1)

Campus Tour - Second day lunch (week 1)

Slottskogen with food and games - Saturday or Sunday (week 1)

Barbeque at Ramberget - Tuesday or Wednesday (week 2)

Sittning - Friday (week 2)

Communication channels
MRCIT will make use of the following tools in order to properly communicate events
and important information to new students:

• Slack channel

• Printed module

• Introductionary e-mails

After the events
After (but also during the events), MRCIT will actively search for members for the 2021
year. This is also done through arranging an ”aspning”.
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COVID-19 and possible impacts
MRCIT have discussed the likelihood of COVID-19 still having an impact in August/September.
Due to the uncertainty, we have planned for the emergency scenario in which real-life
events cannot be carried out. During such a scenario, the quality of the reception would
be drastically lower but we will still aim for some sort of reception with online tools
instead. These ”events” would be planned closer to the actual semsester starting da-
te. MRCIT aims to be flexible and quickly adapt based on upcoming guidelines and
regulations from authorities, Chalmers and the Student Union.
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2020-05-10 – 2020-05-14– Sida 144 av 184
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Preliminär Verksamhetsplan
styrIT 20/21

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.

Den preliminära verksamhetsplanen har skrivits utan vetskap om vilka som kommer
bilda nästa års styrelse och kan därför bara ses som en rekommendation till dem eftersom
det är viktigt att nästa års styrIT får arbeta med frågor som är viktiga för dem.

2 Operativt arbete

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

• Delta på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som styrIT skall vara
representerade på.

• Behandla frågor rörande sektionen som helhet.

• Hantera incidenter.

• 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.
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• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.

• Underhålla och uppdatera dokumentation relaterade till ekonomin.

• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.

3 Fokusområden

Utöver det kontinuerliga arbetet kan 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.

De nedan nämnda fokusområdena är saker som avgående styrelse har uppmärksammat
under sitt år och som vi uppmanar nästa års styrelse att kolla på när de konstruerar sin
slutgiltiga verksamhetsplan.

3.1 En sektion för hela Chalmerstiden

Sektionen har i dagsläget en undermålig koppling till sina masterprogram. Det kan fin-
nas flera olika anledningar till detta och vanligt påtalat är den fysiska distansen mellan
programmen. Det är också relativt få studenter från grundprogrammet som går vidare
till de tillhörande masterprogrammen vilket vidare försvårar kontakten med masterpro-
grammen. Där tror vi att sektionen i framtiden behöver arbeta med att säkerställa att
utbildningsinnehållet och kvaliteten på masterprogrammen överensstämmer med för-
väntningarna hos grundprogrammets studenter. Det kan också vara av värde att se över
hur sektionens verksamhet riktad mot masterprogrammen bör vara organiserad.

3.2 Hållbar expansion

Grundprogrammet kommer under de två kommande åren att expandera kraftigt sam-
tidigt som även masterprogrammen utökar antalet platser. Detta leder till att vi de
kommande åtminstone fyra åren kommer ha en stadig ökning av teknologer på sek-
tionen. Därför är det viktigt att sektionen finns med som part i förhandlingarna med
högskolan angående expansionerna för att fastställa utbildningskvalité samt att vi arbe-
tar med hur vi kan expandera vår egen verksamhet, lokaler och resurser för att ta hand
om alla dessa studenter och ge dem en utvecklande tid på Chalmers.

3.3 En fungerande studiemiljö

Enligt studentbarometern upplevs idag studiemiljön som väldigt dålig utav studenterna
på vår sektion. Tyvärr finns det få problem som kan lösas snabbt och därför skulle arbetet
behöva påbörjas genom att inventera bristerna så att de kan prioriteras och sektionen
kan börja påverkansarbetet med att få igenom de viktigaste åtgärderna. Vi anser att
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2020-05-10 – 2020-05-14– Sida 146 av 184



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Preliminär Verksamhetsplan styrIT 20/21

detta är något som behöver göras utöver det löpande arbetsmiljöarbetet eftersom samma
arbetsmiljö som redan idag upplevs som dålig snart ska inhysa betydligt fler studenter.

3.4 Styrelsens arbetssätt

styrIT19/20 har under året behövt prioritera mycket löpande arbete och har därför
inte kunnat prioritera så många långsiktiga utvecklingsprojekt som önskat. Vi ser det i
allmänhet som ett problem att sektionen inte gör så mycket strategiskt arbete. En lösning
på problemet kan vara att se över vilka prioriteringar och arbetsuppgifter styrelsen har.
Det kan också finnas anledning att kolla på styrelsens struktur och uppdrag i helhet för
att avgöra om en annan struktur skulle vara mer fördelaktiv för sektionen på sikt.
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6 Budgetar



Intäkter  ArmIT

Konto Beskrivning Summa Kommentar
Arrangemang

3253 Pub/Casekvällar 55,000.00 kr 3 sammanlagt

3281 DatE-IT 320,000.00 kr Uppskattning, av DatE-ITs vinst.

3251 Lunchföreläsningsmat 55,000.00 kr

3251 Lunchföreläsningar 80,000.00 kr 8 st lunchföreläsningar
Summa arrangemang 510,000.00 kr

Eget område

3310 Samarbetsavtal 132,754.00 kr Academic Work & Ericsson & Cygni.

3261 Annonsering 45,000.00 kr Uppskattning
Summa eget område 177,754.00 kr

Summa intäkter 687,754.00 kr

Kostnader ArmIT

Konto Beskrivning Summa Kommentar
Arrangemang

4247 Aspning 3,000.00 kr

4220 Lunchföreläsningsmat 55,000.00 kr Beräknad kostnad för 8 lunchföreläsningar

4210 Evenemang (Hyra lokal och inköp) 20,000.00 kr

4210 Studentnytta 10,000.00 kr För en studieresa och lunchföreläsningar 
Summa arrangemang 88,000.00 kr
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Övriga kostnader
4210 Mottagningsevenemang 3,000.00 kr

5910 Reklamkampanj 2,500.00 kr Sponsrade inlägg

4511 Extern representation 1,000.00 kr För att kunna ta möten med företag
5610 Hyra färdmedel 2,000.00 kr

5410 Inventarier 4,000.00 kr Gatupratare och andra smågrejer
Summa övriga kostnader 12,500.00 kr

Kommittéen

4510 Teambuilding 5,040.00 kr 630kr/medlem

5420 Förbrukningsmaterial 1,000.00 kr Frimärken/Kuvert

5920 Profilering 8,000.00 kr

4241 Överlämning 3,000.00 kr
Summa kommittéen 17,040.00 kr

Summa kostnader 117,540.00 kr

Summa intäkter 687,754.00 kr
Summa kostnader 117,540.00 kr
Enhetens resultat 570,214.00 kr
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Budget digIT’20 
Kostnader 
 

Post  Konto  Summa 

Profilering  5920  4,200 kr 

Inventarier  4010  9,500 kr 

Aspning  4242  3,000 kr 

Arrangemang  4210  3,500 kr 

Arrangörsmat  4222  3,150 kr 

Teambuilding  4510  4,410 kr 

Överlämning  4241  3,000 kr 

 

Summa Kostnader 30,760 kr 
 

 
 

Intäkter 
 

Post  Konto  Summa 

Arrangemang  4210  1,500 kr 

 

Summa Intäkter 1,500 kr 
 

 
 

Summa Resultat - 29,260 kr 
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Account Description Sum Comment

Arrangements

3210 Sitting tickets 5 250,00 kr 70 people à 75 kr

5 250,00 kr

Other incomes

3280 Support from Interaction Design and Technologies (Chalmers) 11 500,00 kr min. / max. 70 students (Expecting 65)

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 8 000,00 kr Can be up to 8000

43 000,00 kr

48 250,00 kr

Account Description Sum Comment

Arrangements

4220 Candy and fika 1 400,00 kr For events 1st week

4210 BBQ at Ramberget 1 200,00 kr

4210 Picnic in Slottskogen 6 000,00 kr      Picnic food and/or car rental

4220 Catering 16 000,00 kr

4010 Additional stuff (plates, cutlery, soda etc) 6 000,00 kr

4340 Renting room 1 500,00 kr      

4231 LOB (renting equipment) 2 000,00 kr      

4312 iZettle 100,00 kr

Sittning

Earnings MRCIT

Sum arrangements

Sum other incomes

Sum earnings

Costs MRCIT



34 200,00 kr

Committee

4510 Teambuilding 3 150,00 kr

5920 Clothes (hoodies with a logo) 3 000,00 kr

4242 Aspning 3 000,00 kr

9 150,00 kr

43 350,00 kr

Sum earnings 48 250,00 kr

Sum costs 43 350,00 kr

Endresult 4 900,00 kr

Support from master programs:

Sum arrangements

Sum committee

Sum costs

5.000kr from each program 

+ 

min. number of people per program * 100kr



Preliminär budget IT-sektionen 20/21

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 19/20 Preliminär budget 20/21 Kommentarer

Kommitéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna
x Intäker sexIT - 124,400.00 kr-               - 134,400.00 kr-               Se enhetsbudget "sexIT"
x Intäkter P.R.I.T. - 128,500.00 kr-               - 157,000.00 kr-               Se enhetsbudget "P.R.I.T."
x Intäkter NollKIT - 158,000.00 kr-               - 191,750.00 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-               - 687,754.00 kr-               Se enhetsbudget "ArmIT"
x Intäkter MRCIT - 39,250.00 kr-                  - 48,250.00 kr-                  Se enhetsbudget "MRCIT"
x Intäkter FanbärerIT - 10,580.00 kr-                  - 10,580.00 kr-                  Se enhetsbudget "FanbärerIT"
x Intäkter frITid - 5,000.00 kr-                    - 5,000.00 kr-                    Se enhetsbudget "frITid"
x Intäkter DigIT - -   kr-                              - 1,500.00 kr-                    Se enhetsbudget "digIT"

Summa kommittéer - 1,251,980.00 kr-            - 1,276,234.00 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 Jubileumsmiddag - -   kr-                              - 240,000.00 kr-               Estimering från jubileumsmiddagsgruppen
3011 Försäljning Sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                  - 10,000.00 kr-                  
3310 Företagssponsring kandidatmiddag - 50,000.00 kr-                  - 70,000.00 kr-                  Båda IT17 & IT18

Summa sektionen - 60,000.00 kr-                 - 320,000.00 kr-               

Summa intäkter - 1,413,980.00 kr-  - 1,698,234.00 kr-  

Kostnader
Konto Beskrivning Budget 19/20 Preliminär budget 20/21

Kommittéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x Kostnader sexIT - 127,400.00 kr-               - 137,200.00 kr-               Se enhetsbudget ''sexIT''
Enhetens resultat: -2,800.00 kr

x Kostnader P.R.I.T. - 210,040.00 kr-               - 226,840.00 kr-               Se enhetsbudget ''P.R.I.T.''
Enhetens resultat: -69,840.00 kr

x Kostnader NollKIT - 167,500.00 kr-               - 196,840.00 kr-               Se enhetsbudget ''NollKIT''
Enhetens resultat: -5,090.00 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-               - 117,540.00 kr-               Se enhetsbudget ''ArmIT''
Enhetens resultat: 570,214.00 kr

x Kostnader MRCIT - 37,300.00 kr-                  - 43,350.00 kr-                  Se enhetsbudget ''MRCIT''
Enhetens resultat: 4,900.00 kr

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

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

x Kostnader DigIT - 27,340.00 kr-                  - 30,760.00 kr-                  Se enhetsbudget ''DigIT''
Enhetens resultat: -29,260.00 kr

x Kostnader EqualIT - 15,000.00 kr-                  - 15,000.00 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-                    - 6,000.00 kr-                    Billigare abonnemang med M jmf med sunfleet

Summa kommittéer - 837,675.00 kr-               - 904,715.00 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-                              IT-ansvarig tar över DPO verksamhet
4242 Aspning revisorer - 1,500.00 kr-                    - 1,500.00 kr-                    
4241 Överlämning dataskyddssombud - 1,125.00 kr-                    - -   kr-                              IT-ansvarig tar över DPO verksamhet
4270 Valberedningsintervjuer - 1,000.00 kr-                    - 1,000.00 kr-                    

Summa revisorer, valberedning och DPO - 18,450.00 kr-                 - 15,825.00 kr-                 

Banktjänster
6571 Försäkring Hubben & the CLOUD - 5,509.00 kr-                    - 5,173.00 kr-                    Chalmers försäkring billigare
6570 Kostnader Banktjänster - 1,500.00 kr-                    - 1,500.00 kr-                    
6572 Bokföringsprogram - 16,646.00 kr-                  - 17,220.00 kr-                  Ökade priser och licens för revisorer

Summa banktjänster - 23,655.00 kr-                 - 23,893.00 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-                    - 2,000.00 kr-                    *5610, 5611, 5620, 5630 Inget sunfleet längre
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-                  - 45,000.00 kr-                  Nu inräknat GDPR utbildning
6120 Telefonkostnader - 149.00 kr-                       - 149.00 kr-                       Simkort för jourtelefon
4273 Matbidrag styrelsen - 7,200.00 kr-                    - 7,200.00 kr-                    

Summa styrelsen - 80,689.00 kr-                 - 81,689.00 kr-                 

Sektionen
8750 Kök och ventilation till hubben - 850,000.00 kr-               - -   kr-                              
5410 Lindholmen inventarier - 50,000.00 kr-                  - 20,000.00 kr-                  
4210 Arrangemangskostnader - 30,000.00 kr-                  - 30,000.00 kr-                  
4330 Sektionsmöteskostnader - 3,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                    
4331 Sektionsmötesmat - 20,000.00 kr-                  - 20,000.00 kr-                  
4211 Kandidatmiddag - 100,000.00 kr-               - 180,000.00 kr-               Båda IT17 & IT18
4210 Projekt (jämställdhets-/hbtq-/öppenhetssatsning) - 25,000.00 kr-                  - 25,000.00 kr-                  
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-                    - 1,300.00 kr-                    Gratis utbildning
6990 Pedagogiskt pris - 500.00 kr-                       - 500.00 kr-                       
6991 Oförutsedda kostnader - 3,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                    
4512 Inter-Kommitté Teambuilding Äskingspott - 10,000.00 kr-                  - 10,000.00 kr-                  
4010 Soffor till hubben - -   kr-                              - 130,000.00 kr-               Nya och rena
4215 jubileumsimiddag - -   kr-                              - 330,000.00 kr-               Estimering från jubileumsmiddagsgruppen

x Sektionslokalsutvecklingsfond - -   kr-                              - -   kr-                              
x Verksamhetsfond - -   kr-                              - -   kr-                              

Summa sektionen - 1,138,418.75 kr-            - 797,800.00 kr-               

Summa kostnader - 2,098,887.75 kr-  - 1,823,922.00 kr-  



Summa intäkter - 1,413,980.00 kr-  - 1,698,234.00 kr-  

Summa kostnader - 2,098,887.75 kr-  - 1,823,922.00 kr-  

Rörelsens resultat  -684,907.75 kr  -125,688.00 kr



Swedbank AB (publ)
Teknologsektionen Informationsteknik

Konton och kort

Konton Sparande/Placeringar

armIT

8105-9,984 343 568-7
152 764,62 

Depositioner

8105-9,904 776 416-3 17 200,00 

digIT

8105-9,914 147 863-7
2 196,49 

FanbärerIT

8105-9,693 514 110-8 26 195,49 

frITid

8105-9,984 343 563-8
9 434,53 

Inkommande Swish

8105-9,923 621 166-1 0,00 

MRCIT

8105-9,923 621 168-7
34 309,26 

NollKIT

8105-9,984 343 549-7 17 688,55 

P.R.I.T.

8105-9,984 343 556-2
60 710,20 

sexIT

8105-9,984 343 542-2 143 584,01 

snIT

8105-9,693 514 111-6
26 830,05 

styrIT

8105-9,984 343 520-8 653 036,27 



Placeringskonto ftg

8105-9,904 612 073-0
474 664,89 
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7 Revision



Gustav Lahti Sektionsmöte: 2020-05-11 
Henry Yang Utgåva: 1 

2020-05-04 

REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 
 

PERIOD 19 

SEXIT JONATHAN EKSBERG & JOHANNES GUSTAVSSON 
Har ej uppvisat bokslut för hela sitt verksamhetsår. Vi rekommenderar därför att SEXIT ej blir 
ansvarsbefriade. 

P.R.I.T. THEODOR ANGERGÅRD & WILLIAM ALBERTSSON 
Har uppvisat bokslut för hela verksamhetsåret, men vissa saker behöver fortfarande lösas. Vi 
rekommenderar därför att P.R.I.T. ej blir ansvarsbefriade. 

DIGIT CARL HOLMBERG & TOBIAS KARLSSON 
Har uppvisat bokslut för hela verksamhetsåret som efter noggrann granskning ser bra ut. Vi 

rekommenderar därför att DIGIT  blir ansvarsbefriade. 

ARMIT CARL MANNGÅRD & PATRIK EMANUELSSON 
Har ej uppvisat bokslut för hela sitt verksamhetsår. Vi rekommenderar därför att ARMIT ej blir 

ansvarsbefriade. 

SITTANDE 

FANBÄRERIT MARIA FORNMARK & CAMILLA SÖDERLUND  
Har uppvisat bokföring fram till 2020-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

STYRIT WILLIAM LEVÉN & ERIK JOHNSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SNIT LINNEA JOHANSSON & PONTUS LINDBLOM 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

FRITID TINA SAMIMIAN & EINAR INGEMARSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SEXIT KARL GUNNARSSON & HANNA SÖDERSTRÖM 



Gustav Lahti Sektionsmöte: 2020-05-11 
Henry Yang Utgåva: 1 

2020-05-04 

Har uppvisat bokföring fram till 2020-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

P.R.I.T HUGO STEGRELL & HANNA SCHAFF 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

NOLLKIT MÅNS JOSEFSSON & ALBERT LUND 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

MRCIT EMIL JOSEFSSON & ELINA OLSSON 
Har ej uppvisat bokföring men har varit i kontakt med oss om deras situation. 



Uppföljning av brister i
datahantering

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår

Sektionens Personuppgiftsombud:
Theodor Angergård
Gustav Engsmyre

Joakim Hulthe
Vidar Magnusson

6 maj 2020

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers Studentk̊ar

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Uppföljning av brister i datahantering

Sida 2 av 5

1 Förord
Vid den föregående granskningen påträffades väldigt få brister. Sektionen är nu på en
överlag bra nivå gällande persondata och det gäller nu bara att bibehålla denna bra
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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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Uppföljning av brister i datahantering

Sida 3 av 5

2 digIT

Brister från rapport LP3
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. Åtgärdat
En motion röstades igenom under LP3 sektionsmötet vilken tydliggjorde digITs ansvars-
områden.

Kommentarer
digIT presenterade en motion LP3, den kan i sin helhet ses: här
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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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Uppföljning av brister i datahantering

Sida 4 av 5

3 NollKIT

Brister från rapport i LP3
B1. Persondata från förra året persondata som samlats in av förra årets NollKIT
(’19) finns kvar i ett ostrukturerat format.

Åtgärder

B1. Åtgärdat Genom att på ett praktiskt sätt övertala sina pateter till att hjälpa dem
har bristen nu lösts.

Kommentarer
NollKIT ’20 har fått hjälp av NollKIT ’19 för att hitta sparad persondata som skulle
tas bort och har fått hjälp med att ta bort det som inte längre skulle sparas.
Därmed har NollKIT ’20 inte längre några brister.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Uppföljning av brister i datahantering

Sida 5 av 5

4 styrIT

Brister från rapport LP3
B1. Kontaktuppgifter till tidigare medlemmar.
Datan kan innehålla personuppgifter som inte är insamlade med korrekt samtycke.

Åtgärder
B1. Ej åtgärdat
styrIT kommer att samla in samtycke för eller ta bort kontaktuppgifter.

Kommentarer
styrIT har en brist som behöver lösa. Vi ser inte att några ytterliggare åtgärder krävs.
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8 Ekonomiska berättelser



 

 

 

Ekonomisk berättelse 

digIT 19/20 
  



Utgifter 

 

 

Intäkter 

Post Budgeterat Resultat 
Arrangemang 1 500,00 kr 1 280,00 kr 

  
  

Summa 1 500,00 kr 1 280,00 kr 

 

Post Budgeterat Resultat 
Profilering 4 800,00 kr 4 800,00 kr 
Inventarier 9 500,00 kr 10 050,54 kr 
Aspning 3 000,00 kr 2 993,91 kr 
Arrangemang 3 500,00 kr 2 351,43 kr 
Teambuilding 5 040,00 kr 4 970,26 kr 
Överlämning 3 000,00 kr 2 803,03 kr 
iZettle-avgifter - 19,20 kr 
Summa 28 530,00 kr 27 988,37 kr 



Intäkter P.R.I.T.

Konto Beskrivning Budget Utfall Skillnad Kommentar
Arangemang 3216 Pubrunda - 100 000,00 kr- - 91 050,20 kr-    - 8 949,80 kr-      

3210 Andra arrangemang - 2 500,00 kr-   - 1 530,00 kr-      - 970,00 kr-         

3210 Pub - 14 000,00 kr- - 8 393,00 kr-      - 5 607,00 kr-      5000 är bokförda som minskat utgift istället för intäkt

3210 Sittning - 9 000,00 kr-   - 8 655,00 kr-      - 345,00 kr-         

3210 Mottagning - 3 000,00 kr-   - 2 620,00 kr-      - 380,00 kr-         

Summa arrangemang - 128 500,00 kr- - 112 248,20 kr- - 16 251,80 kr-

Summa intäkter - 128 500,00 kr- - 112 248,20 kr- - 16 251,80 kr-

Kostnader P.R.I.T

Konto Beskrivning Budget Utfall Skillnad Kommentar
PR 4216 Pubrunda - 70 000,00 kr- - 68 615,47 kr-    - 1 384,53 kr-      

4210 Andra arrangemang - 3 500,00 kr-   - 1 626,17 kr-      - 1 873,83 kr-      

4210 Pub - 11 000,00 kr- - 2 868,83 kr-      - 8 131,17 kr-      5000 är bokförda som minskad utgift istället för intäkt

4210 Sittning - 8 000,00 kr-   - 7 619,83 kr-      - 380,17 kr-         

4210 Mottagning - 3 000,00 kr-   - 3 193,53 kr-      - 193,53 kr-         

4312 Avgifter iZettle - 2 000,00 kr-   - 1 721,58 kr-      - 278,42 kr-         

4313 Avgifter swish - 300,00 kr-      - 535,50 kr-         - 235,50 kr-         

4222 Puffmat - 7 200,00 kr-   - 6 567,83 kr-      - 632,17 kr-         

5410 Högtalare - 3 000,00 kr-   - 3 060,00 kr-      - 60,00 kr-            

Summa PR - 108 000,00 kr- - 95 808,74 kr- - 12 191,26 kr-

Rust 5420 Förbrukningsmaterial - 28 000,00 kr- - 16 071,36 kr-    - 11 928,64 kr-    

5410 Förbruknigsinventarier - 28 000,00 kr- - 24 444,07 kr-    - 3 555,93 kr-      

4320 Projektor - 15 000,00 kr- - 10 619,00 kr-    - 4 381,00 kr-      

Summa rust - 71 000,00 kr- - 51 134,43 kr- - 19 865,57 kr-

Kommittén 4510 Teambuilding - 5 040,00 kr-   - 2 698,76 kr-      - 2 341,24 kr-      

4511 Extern representation - 3 000,00 kr-   - 1 993,83 kr-      - 1 006,17 kr-      

5920 Profilering - 8 000,00 kr-   - 8 029,43 kr-      - 29,43 kr-            

4241 Överlämning - 3 000,00 kr-   - 2 795,00 kr-      - 205,00 kr-         

4243 Aspning - 3 000,00 kr-   - 2 153,42 kr-      - 846,58 kr-         

5610 Transport - 6 000,00 kr-   - 3 133,50 kr-      - 2 866,50 kr-      

Summa kommittén - 28 040,00 kr- - 20 803,94 kr- - 7 236,06 kr-   

Övrigt 6990 Oförutsedda kostnader - 3 000,00 kr-   - -   kr-               - 3 000,00 kr-      

Summa övrigt - 3 000,00 kr-   - -   kr-           - 3 000,00 kr-      

Summa kostnader 210 040,00 kr 167 747,11 kr 42 292,89 kr

Summa intäkter - 128 500,00 kr- - 112 248,20 kr- - 16 251,80 kr- 
Summa kostnader - 210 040,00 kr- - 167 747,11 kr- - 42 292,89 kr- 
Resultat - 81 540,00 kr - - 55 498,91 kr - - 26 041,09 kr -
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9 Verksamhetsberättelser



 

Verksamhetsberättelse digIT 19/20 

Styrelsens sammanställning 

● Ordförande: Carl Holmberg 

● Kassör: Tobias Karlsson 

● Ledamöter: Arvid Rydberg, Aaron Sandgren, Stefan Chan, Gustav Lahti, David 

Möller, Magnus Wamby 

   



 

Reflektion av verksamhetsplanen  

Arrangemang 

digIT 19/20 har haft som mål att alla ska känna sig välkomna på digITs arrangemang, 

oavsett hur mycket erfarenhet man har. Detta i syftet att öppna upp verksamheten 

vilket förhoppningsvis leder till ett ökat intresse för kommittén. 

 

Vi arbetade med att vara aktiva under mottagningen och försökte delta på ett flertal 

arrangemang, exempelvis Spökfortet och Rundvandringen. Alla våra workshops har 

varit öppna och vi gjorde PR för dem i början av läsperioderna och under 

mottagningen. Vi har även arrangerat 4:st kod och vin, varav ett var glögg-tema på. 

digIT 19/20 har hjälp snIT att hålla i en git workshop, och vi har arrangerat aspning. 

GDPR 

digIT 19/20 har arbetat med att följa GDPR till vår bästa förmåga. Under vårt år har vi 

arbetat fram en tjänst Avtal som ska hantera användaravtal för alla våra tjänster. 

Denna tjänst är ganska nära att lanseras. 

Fysiskt Underhåll 

Inventering 

Vi har genomfört en inventering av allt digITs fysiska materiel och material.  

UPS 

Vi har införskaffat en UPS (Uninterrupted Power Supply) som ser till att servern kan 

stänga av sig säkert om strömmen försvinner, t.ex. om hubben får strömavbrott eller 

om sladden dras till servern. 



 

Tjänster 

Nya Tjänster 

Howto 

HowTo har lanserats. Det är en tjänst för guider hur man gör saker på it-sektionen. Ett 

exempel är hur man bokar hubben eller hur man använder hubbens projektor. 

SuggestIT 

SuggestIT har lanserats. Det är en tjänst som ska hjälpa P.R.I.T. att få förslag om hur 

hubben kan förbättras. Kan ses lite som en digital förslagslåda. 

React-digit-components 1.0 

React-digit-components, RDC, har fått sin officiella 1.0 release. Dessa 

frontend-komponenter används för att bygga digITs applikationer och göra så att 

utveckling blir enklare i våra system. 

HueIT 

HueIT har skrivits om på nytt, med mer funktionalitet och bättre gränssnitt. HueIT är 

lanserats men arbetet fortgår fortfarande på denna tjänst. 

TasteIT 

TasteIT är sektionens receptdatabank. Denna är väldigt nära att lanseras. Lite 

småsaker som behöver fixas men målsättningen är att denna ska lanseras snart. 

Avtal 

Avtal är en tjänst som ska hantera alla användaravtal för digITs tjänster. I nuläget är 

det mycket tjänster som saknar användaravtal och det är ett stort jobb att integrera 

dessa på alla tjänster. Därför har digIT 19/20 påbörjat arbetet på en tjänst som 



 

hanterar detta. Tjänsten saknar i nuläget integration med gamma, men efter det så är 

det inte så mycket arbete kvar förutom att skriva de faktiska avtalen. Detta arbetet 

kommer fortsätta och fixas så snart som möjligt. 

EventIT 

Under detta år påbörjades arbetet med en tjänst som heter EventIT. Utvecklingen av 

denna tjänst har stannat av lite, men vissa i digIT 19/20 är fortsatt taggade på att 

skriva på denna tjänst. 

BussIT 

BussIT har lanserats på TV:n i hubben. Där kan man se avgångar på de närmaste 

stationerna. 

Underhåll på gamla tjänster 

FindIT-React Digit Components 

FindIT har skrivits om så att den använder RDC 

Beta-accounts 

Nyinvalda har lagts till i databaserna och fått konton. 

Chalmers.it 

Chalmers.it har buggfixats. Man kan nu återigen se dagens lunch på några av 

lunchrestaurangerna på campus. Vi har också bytt ut kontaktsidan till en lista med bra 

mailadresser. Dessutom har vi lagt till en knapp som länkar till studenthälsan. 

Hubbit 

Hubbit har fixats så att man kan lägga till nya MAC-adresser igen. 



 

Utöver verksamhetsplanen  

Vi har även fått igenom en motion där digITs syfte och ansvar har preciseras. Detta 

efter att vi har samlat ihop flera pateter och haft ett “megamöte” om hur digIT borde 

se ut, och utvecklas i framtiden. Detta för att system inte ska glömmas bort. Vi har 

även infört en ny del i överlämningen där vi lämnar över ansvar för vissa kritiska 

tjänster, de som specificeras i digITs nya ansvar.  



Verksamhetsberättelse P.R.I.T. 2019 
 
Medlemmar: 

Ordförande: Theodor Angergård 
Kassör: William Albertsson 
Ledamöter: Eric Carlsson, Linnea Johanson, 
Anna Nilsson, Gustav Engsmyre, Max Arfvidsson 
Nilsson 
 
Introduktion: 
Denna verksamhetsberättelse utgår från 
verksamhetsplanen för året och reflekterar 
huruvida vi har kunnat följt de planer vi hade. Mer specifikt vad vi faktiskt har gjort 
under året refereras till verksamhetsrapporterna. 
  
Arrangemang: 
Vi genomförde alla arrangemang som specificeras i verksamhetsplanen. P.R.I.T. 
2019 är nöjda med antalet samt kvaliteten på arrangemangen som vi höll.  
 
Rust: 
Vi refererar till verksamhetsrapporterna angående vad som genomfördes i rust. 
P.R.I.T. 2019 är delvist nöjda med det arbetet vi har genomfört inom rust främst på 
grund av att det under hösten knappt fanns tid för att rusta då mottagningen, 
oktobersittningen samt aspningen tog mycket tid och energi. 
 
Ett fortsatt problem är städning. Städnollan är fortfarande någonting som i dagens 
form inte fungerar perfekt.  
 
Slutsats: 
P.R.I.T. 2019 är stolta över sitt verksamhetsår.  
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10 Nomineringar



Valberedningens nomineringar
inför sektionsmötet i LP4 2020

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers tekniska högskola
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Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2020

styrIT’20/21
Här är nomineringarna för styrIT’20/21. Flera i gruppen har visat ett stort intresse för
styrITs verksamhet under hela året. Vi tror att de kommer göra ett utmärkt jobb.

Ordförande – Jonathan ”Carbol” Carbol

Vice Ordförande – Gustav ”Gurr” Engsmyre

Kassör – Vakant

Sekreterare – Vakant

Samo – Carolina ”Putte” Larsson

Ledamot – Theodor ”Portals” Angergård

Ledamot – Eric ”LP” Carlsson
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2020-05-10 – 2020-05-14– Sida 181 av 184



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2020

frITid’20/21
Här är nomineringarna för frITid’20/21. Vi har nominerat en grupp som kommer att
fortsätta föra frITids verksamhet i rätt riktning.

Ordförande – Kevin ”Kesus” Svensson

Kassör – David ”Mölle” Möller

Ledamot – Nils ”Ralph” Johnsson
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2020

snIT’20/21
Här är nomineringarna för snIT’20/21.

Ordförande – Arvid ”EG” Rydberg

Kassör – Vakant

Sekreterare – Vakant
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2020

fanbärerIT’20/21
Här är nomineringarna för fanbärerIT’20/21. Vi tror att denna grupp kommer att leve-
rera finkulturella arrangenmang.

Ordförande – Sara ”Kitzing” Kitzing

Kassör – Erik ”Yeti” Magnusson

Ledarmot – Jian ”Finn” Shin

Ledarmot – Carl ”Kvick” Lindh
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