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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP2
Teknologsektionen Informationsteknik
Datum: 2020-12-10

Tid: 17:42 - 00:54
Plats: Zoom, länk finns med möteshandlingarna

§1 Mötets öppnande – 17:42
Gustav Engsmyre, ordförande i styrIT, öppnar mötet 17:42.

§2 Val av mötets ordförande – 17:43
Simon Hansson väljs in till mötets ordförande.

§3 Val av mötets sekreterare – 17:44
Eric Carlsson, sekreterare i styrIT, väljs in till mötets sekreterare.

§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare – 17:45
Tobias Karlsson och Hugo Stegrell väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.

§5 Fastställande av möteshållning – 17:48
Mötet fastställer möteshållningen för detta sektionsmötet utan ändringar.

§6 Närvarande 17:49
• it20: 29
• it19: 16
• it18: 17
• it17: 17
• it16: 6
• it15: 1
• it14: 0
• Master: 0
• Övriga: 4
• Totalt: 90

§7 Mötets behöriga utlysande – 17:51
Eric Carlsson informerar mötet om att mötet utlystes den 26 november, vilket i enlighet med stadga
är minst 10 läsdagar innan mötet.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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§8 Föregående mötesprotokoll – 17:52
Eric Carlsson går igenom föregående mötesprotokoll.

• Vi hade inval till FlashITs interimstyrelse och revisorerna samt fyllnadsval till Valberedningen.
• Första godkännandet av motionenen Valberedningen ska få söka vissa förtroendeposter

Revision av ekonomi samt ansvarsbefrielser gicks igenom.
Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Fastställande av mötets dagordning – 17:53

• styrIT föreslår följande ändringar av dagordningen:
– lägga till följande meddelanden

∗ Datas Framtidsgrupp (FRAG)
∗ FUM

– Ändra benämning av motionen ”Valberedningen ska få söka vissa förtroendeposter” till
∗ Valberedningen ska få söka vissa förtroendeposter (andra votering)

– lägga till följande inval
∗ Kandidatmiddagsgruppen
∗ Jubileumsmiddagsgruppen

• Mötet beslutar att godkänna styrITs ändringar.

Mötet fastställer dagordningen med samtliga ändringarna.

§10 Adjungeringar – 17:57
Mötet beslutar att Emil Grimheden, Daniel Willim och Hugo Simonsson får närvaro-, och yttran-
derätt.

§11 Meddelanden – 18:02
(a) Kårledningen - Greta Gascon Rudin

• Kårledningen arrangerar ett digitalt julbord på lördag och ni är alla välkomna att delta.
• Sökprocessen för kårledningen börjar snart så om ni är intresserade av att engagera er i

mer strategiskt arbete inom kåren bör ni hålla ögonen öppna.
• Det finns fortfarande mycket pengar kvar i potten för teknologäskningar så äska på om ni

har några idéer eller förändringar ni vill driva igenom.
• Mötet öppnar för frågor till Greta.

(b) FUM - Emil Grimheden
• Förklarar vad FUM innebär och hur det fungerar. Det agerar som sektionsmötet för kåren

och det sitter 35 ordinarie ledamöter. Föredrar även innehållet av FUM3 och FUM4.
• Valnämnden och besvärsnämnden söker ledamöter.
• Kontakta Emil Grimheden om ni är intresserade av FUM eller har frågor.
• Mötet öppnar för frågor till Emil Grimheden.

(c) styrIT - Theodor Angergård

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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• Epostadresserna som samlades in för mötet kommer även delas med justerarna. Detta
specificerades däremot inte i användaravtalet.

• Tar ett foto av sektionsmötet för att lägga upp på Facebook.
• Mötet öppnar för frågor till Theodor.

(d) Datas Framtidsgrupp - Daniel Willim och Hugo Simonsson
• FRAG är en arbetsgrupp som ligger under Datas styrelse vars syfte är att arbeta med mer

strategiska långsiktiga frågor.
• Date-IT har en jobbig struktur med 18 personer från tre olika sektioner. Det är oklart

vem som tar beslut och alla har det som andra fokus utöver sin arbetsmarksnadsgrupp.
Detta är alla bidragande faktorer till dålig kontinuitet och dåligt informationsflöde.

• Vi föreslår en mindre kommitté på 9 personer frikopplad från arbetsmarknadsgrupperna.
Förhoppning att nästa Date-IT arrangeras av denna grupp.

• Till nästa sektionsmöte vill de att vi ska lägga en proposition för att uppdatera våra
styrdokument för att möjliggöra Date-ITs funktion.

• Mötet öppnar för frågor till Daniel Willim och Hugo Simonsson.
– Fråga: Date-ITs ekonomi ligger under Elektro, har ni någon konkret plan för att

frigöra den från dom?
– Svar: Det kommer fortsätta ligga under Elektro eftersom att det är svårt att bryta ut

till ett eget företag. Alla sektioner kommer fortfarande kunna påverka ekonomin och
budgeten.

– Fråga: Har det varit med personer från IT och Elektro i utvärderingen av Date-IT?
– Svar: FRAG består bara av Data-studenter men styrIT och arbetsmarknadsgrupperna

har vart med i process. Hittills har vi har tagit fram ett första förslag och kommer,
efter den feedback vi fått av de som deltagit i processen, att ta fram en ny uppdaterad
rapport.

– Fråga: Idag så går allting under Elektro, men förra året skrevs ett kontrakt där det
specificerades att budgeten bestäms av alla sektioner. Hur ser det ut?

– Svar: Ja det stämmer. Det finns ett kontrakt nu som säger att alla sektioner ska
godkänna budgeten.

– Fråga: Så Elektro.. Det är väldigt många företag som är sugna på IT och Data men
inte Elektro. Har ni funderat på att kicka ut Elektro och MT?

– Svar: Vi valde att inte titta på sådana övergripande förändringar. Det borde tas
mellan sektionerna. Detta är dessutom inte ett representativt år, angående MT och
deras drag för företag.

– Fråga: Ni har pratat med styrIT, vad har styrIT för åsikter?
– styrIT tar replik: Förslaget är bra överlag, men vi hade velat gjort mer förankrings-

arbete.

§12 Interpellationer – 18:25
Föreligger ej.

§13 Verksamhetsrapporter – 18:24
(a) ArmIT
(b) digIT

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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(c) EqualIT
(d) FanbärerIT
(e) frITid
(f) MRCIT
(g) NollKIT
(h) P.R.I.T.
(i) sexIT
(j) snIT
(k) styrIT

Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump.

§14 Verksamhetsplaner och budgetar – 18:32 Föreligger inte
§15 Revisionsberättelse – 18:33

• Stefan Chan föredrar revisionsberättelsen.
• De man rekommenderar att bli ansvarsbefriade är:

– ArmIT 19/20
– frITid 19/20
– styrIT 19/20

• Mötet går till beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
• Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser – 18:37
(a) ArmIT 19/20

• Carl Manngård föredrar verksamhetsberättelsen.
• Patrik Emanuelsson föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Carl Manngård och Patrik Emanuelsson för ArmIT 19/20

samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(b) frITid 19/20

• Tina Samimian föredrar verksamhetsberättelsen.
• Einar Ingemarsson föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Tina Samimian och Einar Ingemarsson för frITid 19/20

samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(c) styrIT 19/20

• William Levén föredrar verksamhetsberättelsen.
• Erik Johnsson föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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– Fråga: Det står att vi, sektionen, fick in 15 000 kronor i företagssponsring för kandi-
datmiddagen. Är de öronmärkta för kandidatmiddagen?

– Svar: Pengarna kommer från året innan. Var en faktura som betalades lite sent.
– Fråga: Längst ner bland budget posterna under ”Sektionen”, där står det att det

fanns pengar undanlagda för LBTQ-arbete som inte användes. Hur kommer det sig?
– Svar: Tanken var att vi skulle starta igång EqaulIT och de skulle få använda alla de

pengar. EqualIT blev däremot först en grej när vi gick av så de hann inte använda
pengarna.

– Fråga: Det här med att vi gick så mycket plus och att vi är en icke vinstdrivande
förening, kan det innebära ett problem?

– svar: Möjligtvis, tror inte att de mängderna vi har sparade problematiska däremot.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria William Levén och Erik Johnsson för styrIT 19/20 samt

att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§17 Propositioner – 18:56 Föreligger inte
§18 Motioner – 18:57

(a) Valberedningen ska få söka vissa förtroendeposter (Andra voteringen)
• Vidar Magnusson föredrar motionen.
• Mötet öppnar upp för frågor.
• Gustav Engsmyre föredrar styrITs svar.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

Mötet ajourneras i 15 minuter.
Mötet återupptas 19:17.

Pga tekniska problem önskas en längre paus.
Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas 19:22.

§19 Genomgång av formalia kring inval samt en voteIT testomgång – 19:22
Gustav Engsmyre förklarar sluten votering.
ITs VoteIT förklaras.
En testgenomgång av ITs voteIT körs.

§20 Personval – 19:40
(a) Talman

• Amanda Dahlen nominerar sig till Talman, presenterar sig, svarar på frågor från sektions-
mötet och lämnar lokalen.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet väljer in Amanda Dahlen som talman VT-20.

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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(b) Kandidatmiddagsgruppen
• Ingen nominerar sig till något.
• Mötet beslutar att bordlägga invalet till Kandidatmiddagsgruppen.

(c) Jubileumsmiddagsgrupen
• Ingen nominerar sig till något.
• Mötet beslutar att bordlägga invalet till Jubileumsmiddagsgruppen.

(d) MRCIT
• Ingen nominerar sig till något.
• Mötet beslutar att bordlägga invalet till MRCIT.
• Det fanns personer som gick på GU-MPSOF och hade mottagning tillsammans med MP-

SOF. Dessa var intresserade av MRCIT men fick inte söka pga de inte kunde bli medlemmar
i sektionen. Endast Chalmers studenter får bli medlemmar i IT-sektionen.

(e) P.R.I.T.
• Ordförande

– Axel Söderberg nominerar sig till ordförande i P.R.I.T. 21, presenterar sig, svarar på
frågor från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Axel Söderberg (010817-2313) till ordförande i P.R.I.T. 21.

• Kassör
– Timothy Nilsson nominerar sig till kassör i P.R.I.T. 21, presenterar sig, svarar på

frågor från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Timothy Nilsson (000419-3850) till kassör i P.R.I.T. 21.

• Ledamöter (2-6)
– Hampus Rhedin Stam, Sally Chung, Amanda Papacosta, Jon Emilsson och Vilhelm

Hedquist nominerar sig, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och
en, medan resterande sökande befinner sig i ett separat breakout room.

– Valberedningen ger sina utlåtande för de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, voteIT används.
– Mötet väljer in Hampus Rhedin Stam, Sally Chung, Amanda Papacosta, Jon Emilsson

och Vilhelm Hedquist till ledamöter i P.R.I.T. 21.
Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas 21:32.

(f) sexIT
• Ordförande

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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– Lucas Karlsson och Simon Johnsson nominerar sig till ordförande i sexIT 21. Simon
Johnsson trodde att han nominerade sig till ledamot och inser snabbt sitt misstag.
Simon drar tillbaka sin nominering.

– Lucas Karlsson presenterar sig, svarar på frågor från sektionsmötet och flyttar sedan
till ett breakout room.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Lucas Karlsson (001215-7350) till ordförande i sexIT 21.

• Kassör
– Elvina Fahlgren nominerar sig till kassör i sexIT 21, presenterar sig, svarar på frågor

från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Elvina Fahlgren (000207-8400) till kassör i sexIT 21.

• Ledamöter (3-6)
– Love Lindqvist, Simon Johnsson, Hugo Mårdbrink, Julia Giaro, Axel Larsson och

Josephine Nord nominerar sig, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet
en och en, medan resterande sökande befinner sig i ett separat breakout room.

– Valberedningen läser upp sina utlåtande för de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, voteIT används.
– Mötet väljer in Love Lindqvist, Simon Johnsson, Hugo Mårdbrink, Julia Giaro och

Axel Larsson till ledamöter i sexIT 21.
Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas 22:52.

(g) NollKIT
• Ordförande

– Clara Simonsson nominerar sig till ordförande i NollKIT 21, presenterar sig, svarar på
frågor från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Clara Simonsson (010303-5283) till ordförande i NollKIT 21.

• Kassör
– Eimer Ahlstedt nominerar sig till kassör i NollKIT 21, presenterar sig, svarar på frågor

från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Eimer Ahlstedt (000323-7914) till kassör i NollKIT 21.

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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• Ledamöter (3-6)
– Sebastian Kvalden, Dadi Andrason, Sara Borg, Erik Henriksson, Julia Böckert, Jacob

Bengtsson, Steffanie Kristiansson och Emil Lindblad nominerar sig, presenterar sig
och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande befinner
sig i ett separat breakout room.

– Valberedningen läser upp sina utlåtanden för de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, voteIT används.
– Mötet väljer in Sebastian Kvalden, Dadi Andrason, Sara Borg, Erik Henriksson, Julia

Böckert och Jacob Bengtsson till ledamöter i NollKIT 21

§21 Övriga frågor – 00:25

(a) Utlottning av biobiljetter.
• Axel Larsson vann en Biobiljett.
• Utlottningen stängs.

(b) Säga positiva/negativa saker saker
• Det var en diskussion i zoom-chatten om att det som styrIT och talman nämnde gällande

att tala för och emot personer under invalsdiskussionen uppfattades som något av en regel.
Det togs både positivt och negativt av deltagarna på mötet.

§22 Mötets avslutande – 00:54
Mötet avslutas.

Simon Hansson
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Förste justrerare

Hugo Stegrell
Andre justrerare
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1 Verksamhetsrapporter
På följande sidor bifogas verksamhetsrapporterna för samtliga sektionens kommitéer och nämnder.



 
Teknologsektionen Informationsteknik 
Chalmers studentkår Verksamhetsrapport 
ArmIT, 2020.11.21 

Verksamhetsrapport ArmIT LP1  

Allmänt  

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

● Hållit i DatEIT 
● Deltagit på ArmU 
● Annonserat för företag 
● Fortsatt initialiseringen med  DAG och E gällande MEDIT 

 

Arrangemang  

Sen senaste ordinarie sektionsmöte har ArmIT arrangerat bland annat:  

- DatEIT 

 



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport LP2 digIT, 2020–2021

Verksamhetsrapport LP2 digIT
digIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. På grund
av Covid har nästintill all verksamhet skett på distans, något som begränsat vår pro-
duktivitet och möjlighet att hålla bra inkluderande arrangemang.

Vi hade exempelvis planer på att arrangera minst en traditionsenlig Kod & Vin, samt
en postohmsits för våra pateter som båda har blivit inställda.

Utöver detta har vi:

• Påbörjat och fortsatt utveckling på ett antal projekt med varierande scope.

• Regelbundna interna workshops.

• Krishantering vid problem av våra tjänster.

• Förebyggande arbete för att underlätta framtida arbete.

• Interna teambuildingtillfällen för att stärka sammanhållning i gruppen.

• Planerat föreläsning och öppen workshop som är planerad att hållas denna läspe-
riod.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport EqualIT, 2020–21 LP2

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

• Deltagit i nätverkskvällar med andra jämlikhetskommittéer

• Tagit fram profilering

Arrangemang
Sedan senaste ordinaie sektionsmöte har EqualIT arrangerat följande:

• Må-bra-kväll
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport FanbärerIT, 2020 LP2

Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP2

Allmänt
FanbärerIT’20/21 har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena.
Utöver detta och våra veckomöten har vi:

• Representerat fanan under Sektionsmötet i LP1

• Planerat för en “Frackfredag” som inte blev av pga lågt intresse

• Fortsatt planeringen av en eventuell IT-bal till våren

• Teambuildat

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har FanbärerIT arrangerat följande:

• 2/12 Digital popcornkväll
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport frITid, 2020 LP2

Verksamhetsrapport frITid LP2
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena.

Arrangemang
frITid har fortsatt med sina regelbundna idrottspass på fredagar fram till och med
fredagen den 16:e november, sedan senaste sektionsmötet arrangerades följande:

• Volleyboll

• Bollekar med frITid

frITid har ej haft några fysiska arrangemang sedan fredagen den 16:e november enligt
Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Deltagande i CM
frITid har gått ut med PR och anmält klubben ”IT-Chalmers” på Strava till CM inom
virtuell träning, arrangerat av Chalmers Idrottssällskap (CIS).

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

övriga sektioners idrottsföreningar.

• frITids tid i motionshallen på fredagar har ändrats från 15:30-17:15 till 15:30-17:30.
Alltså tillbaka till frITids gamla tid.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport MRCIT, 2020–21 LP2

Verksamhetsrapport MRCIT LP2
Allmänt
Sedan senaste sektionsmötet har MRCIT, utöver interna möten:

• Haft en teambuilding

• Planerat om (från fysiskt till digitalt) aspning

• Genomfört digital aspning
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport NollKIT, 2020–2021 LP2

Verksamhetsrapport NollKIT
LP2

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

• Anpassat aspningen efter riktlinjer

• Arrangerat NollKIT:s aspning

• Teambuildat

• Utvärderat mottagningen

Aspningen
Aspningen för NollKIT har behövt anpassas efter rådande riktlinjer och har därför skett
helt digitalt. Som följd av detta har samtliga arrangemang arbetats om eller blivit ersatta
av nya.

• 10/11 Aspkickoff - arrangerade tillsammans med resten av ovKIT

• 11/11 Asplunch med NollKIT

• 12/11 Aspningsarrangemanget “Teambuilding med NollKIT”

• 17/11 (P)ost & Vin

• 19/11 Den Årliga Tömningen

• 20/11 Asplunch med NollKIT

• 22/11 Akutmottagningen

• 25/11 Asplunch med NollKIT

• 26/11 Sittningen
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport P.R.I.T., 2020 LP2

Verksamhetsrapport P.R.I.T. LP2
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:

• Varit deltagande i ett pubforum om eventuell pubrunda som är anpassad efter
restriktionerna som finns.

• Haft teambuildning.

Rust
• Intern rustkväll 29/11

• Köpt prylar såsom

– Ny blåtandsdongel till grupprummet

– Ismaskin

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har P.R.I.T. arrangerat följande

• Oktobersittning

• Arrangerat aspning

– Smygaspning

– Fråga P.R.I.T.

– Spelkväll

– Øhlprovning

– Lägenhetsrundeprepp

– Lägenhetsrunda
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport sexIT, 2020 LP2

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

• Haft teambuildingar

• Planerat aspning

• Omplanerat inför digital aspning

• Haft digital aspning

• Arrangerat asp-kickoff tillsammans med PRIT och NollKIT

• Arrangerat asp-luncher

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har sexIT arrangerat följande:

• 11/11 SMS: En kickoff med information om sexIT och sexIT’s aspning

• 15/11 KomPostKväll: Ett tillfälle att prata med sittande sexIT och ställa frågor
kring poster och sexIT’s verksamhet

• 18/11 Mexico planering: Asparna fick planera en gasque

• 24/11 Case kväll: Ett tillfälle där asparna fick diskutera typiska situationer som
kan uppstå kring sexIT’s verksamhet

• 27/11 Bibb och gibb: Ett avslutande arrangemang i discord där det fanns möjlighet
att spela olika spel och umgås med varandra
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The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’20/21

Page 1 of 1

1 Operativt arbete
• Behandlat inkomna åsikter kring programmet.

• Deltagit i kursnämnder.

• Deltagit på UU, programråd, samt interna lunchmöten.

• Medverkat i framtagandet av sammanslagna kursnämnder.

2 Kandidatnivå
• Hållit klassrepresentantsmöte.

3 Masternivå
• Hållit klassrepresentantsmöten.

4 Arrangemang
• Hållit digitalt kurs- och kandidatvalsmingel.

5 Internt
• Deltagit i studienämndskickoff arrangerad av Kårledningen.

• Hållit digital teambuilding.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport styrIT 20/21 LP2

Verksamhetsrapport styrIT 20/21
Allmänt
styrIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Deltagit på möten och utskott exempelvis KU: Kårledningsutskottet, NU: nöjes-
livsutskottet, SU: sociala utskottet, sEF: Kassörsforum.

• Svarat på ett antal äskningar.

• Hanterat frågor kring Covid-19.

• Haft möten med Programledningen.

• Deltagit på Programråd.

• Deltagit på högskolans fysiska skyddsrond.

• Deltagit på kårens fullmäktige (FUM).

• Satt upp en Webbshop för IT-merch.

• Arbetat med personlig utveckling inom gruppen.

• Haft inspektormöte med Wolfgang.

• Hanterat hur aspning och inval ska fungera på distans

• Deltagit på möten angående DatE-IT mässans framtid.

• Jobbat med förändring av styrdokument.

• Deltagit och arrangerat möten angående hur Covid ska hanteras.

• Administrerat sektionens facebook-sidor.

• Deltagit på Oktobersittning

Arrangemang
Sen senaste sektionsmötet har styrIT arrangerat följande:

• 15/10 Diskussionskväll med ovkIT inför aspning.

• 11/11 Ordförandemöte där sektionens ordförande träffas för att diskutera gemen-
samma frågor.

• 16/11 Arrangerat kassörkväll för sektionens kommittéer
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Verksamhetsrapport styrIT 20/21 LP2
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2 Motioner



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om att valberedningen ska få söka vissa förtroendeposter

Motion om att valberedningen
ska få söka vissa förtroendeposter

Vidar Magnusson

Bakgrund
Syftet med att valberedningens medlemmar inte kan söka till förtroendeposter på sek-
tionen är för att de inte skall kunna nominera sig själva till poster. Det finns däremot
ett antal undantag till vilka förtroendeposter valberedningen skall nominera till vilka
listas i §5.3.1 i stadgan. Då jag inte ser något syfte i att detta undantag inte också skall
gälla vilka poster valberednings medlemmar kan söka.

Förslag
Yrkar på:

att ändra sista meningen i §5.2 i stadgan från:
”Medlemmar i valberedningen får ej söka annan förtroendepost på sektionen under
sitt verksamhetsår.”
till:
”Medlemmar i valberedningen får ej söka annan förtroendepost på sektionen under
sitt verksamhetsår med undantag av de som listas i §5.3.1.”

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP2
2020-12-10– Sida 25 av 56



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Svar på: Motion om att valberedningen ska få söka vissa förtroendepos-
ter

Svar på: Motion om att
valberedningen ska få söka vissa

förtroendeposter
styrIT

Svar
Vi instämmer med motionären att Valberedningen borde ha möjligheten att söka för-
troendeposter som inte kolliderar med de grupper som Valberedning förväntas bereda
kandidater för.

styrIT rekommenderar sektionsmötet att bifalla motionen.
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3 Revision



Linnea Johansson, Jonas Högne  Sektionsmöte: 2020-12-10 
Tobias Karlsson, Stefan Chan Utgåva: 1 

2020-12-07 

REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 
 

PERIOD 19-20 

STYRIT WILLIAM LEVÉN & ERIK JOHNSSON 
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

STYRIT blir ansvarsbefriade. 

FRITID TINA SAMIMIAN & EINAR INGEMARSSON 
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

FRITID  blir ansvarsbefriade. 

ARMIT CARL MANNGÅRD & PATRIK EMANUELSSON 
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

ARMIT blir ansvarsbefriade. 

SITTANDE 

STYRIT GUSTAV ENGSMYRE & CARL HOLMBERG 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-11-20 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut. 

SNIT ARVID RYDBERG & JACOB PEDERSEN 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-11-25 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

FRITID KEVIN SVENSSON & DAVID MÖLLER 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-11-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SEXIT KARL GUNNARSSON & HANNA SÖDERSTRÖM 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-11-11 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut. 

P.R.I.T HUGO STEGRELL & HANNA SCHAFF 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-11-18 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

NOLLKIT MÅNS JOSEFSSON & ALBERT LUND 
Har uppvisat bokföring fram till 2020-11-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 



Linnea Johansson, Jonas Högne  Sektionsmöte: 2020-12-10 
Tobias Karlsson, Stefan Chan Utgåva: 1 

2020-12-07 

MRCIT EMIL JOSEFSSON & ELINA OLSSON 
Har uppvisat bokföring fram tills 2020-11-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

DIGIT WILLIAM ALBERTSSON & LI RÖNNING 
Har uppvisat bokföring fram tills 2020-11-16 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut. 

ARMIT LENIA MALKI & ARTIN ABIRI 
Har uppvisat bokföring fram tills 2020-11-30 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut. 

FANBÄRERIT SARA KITZING & ERIK MAGNUSSON 
Har uppvisat bokföring fram tills 2020-11-23 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 
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4 Ekonomiska berättelser



Beskrivning Budgeterat Inkomst Diff Kommentar
Arrangemang

Pub/Casekvällar 74,000.00 kr 46,940.63 kr -27,059.38 kr 6st (2st via kontrakt)
DatE-IT 320,000.00 kr 384,825.00 kr 64,825.00 kr Mer på ingång
Lunchföreläsningar 135,000.00 kr 48,090.63 kr -86,909.38 kr 10st (6st via kontrakt)

Summa arrangemang 529,000.00 kr 479,856.25 kr -49,143.75 kr

Eget område
Samarbetsavtal -177,250.00 kr Väntade på Ericsson & Cygni
Annonsering 40,000.00 kr -1,500.00 kr

Summa eget område 217,250.00 kr 38,500.00 kr -178,750.00 kr

Summa intäkter 746,250.00 kr

Kostnader ArmIT

Beskrivning Budgeterat Utgift Diff Kommentarer
Arrangemang

Aspning 3,000.00 kr 2,994.51 kr -5.49 kr
Evenemang (mat, hyra lokal och inköp) 77,000.00 kr 65,117.75 kr -11,882.25 kr Lokalkostnad var lägre än förväntat
Studentnytta 10,000.00 kr 0.00 kr -10,000.00 kr

Summa arrangemang 90,000.00 kr

Övriga kostnader
Mottagningsevenemang 3,000.00 kr 2,977.17 kr -22.83 kr
Reklamkampanj 2,500.00 kr 0.00 kr -2,500.00 kr
Extern representation 1,000.00 kr 0.00 kr -1,000.00 kr
Sunfleet 2,000.00 kr 0.00 kr -2,000.00 kr
Inventarier 4,000.00 kr 1,595.00 kr -2,405.00 kr Teknologtryck

Summa övriga kostnader 12,500.00 kr 4,572.17 kr -7,927.83 kr

Kommittéen
Teambuilding 4,410.00 kr
Förbrukningsmaterial 1,000.00 kr
Profilering 4,200.00 kr 4059 Tjocktröjor med ArmIT-logotyp
Överlämning 3,000.00 kr 2560

Summa kommittéen 12,610.00 kr 10261.24 -2,348.76 kr

Summa kostnader 115,110.00 kr

Budgeterat Vinst Diff
Enhetens resultat 631,140.00 kr 435,410.58 kr -195,729.42 kr



Ekonomisk berättelse 
frITid 19/20 

Post Budget: Resultat Differans 

Profilering 2,400.00 kr 2,400.00 kr 0,00 kr 

Teambuilding 2,520.00 kr 2,241.43 k 278.57 kr 

Aspning 3,000.00 kr 2,437.80 kr 562.20 kr 

CM 4,000.00 kr 800.00 kr 3,200.00 kr 

Överlämning 2,150.00 kr 2,103.78 kr 46.22 kr 

Inventarier 3,260.00 kr 3,326.00 kr -66.00 kr 

Specialarr 18,000.00 kr 17,890.00 kr 110.00 kr 

Motionshallen 2,000.00 kr 2,000.00kr 0,00 kr 

CM Arrangera 4,000.00 kr 2,900.00 kr 1,100.00 kr 

Totalt: 41,330.00 kr 36,099.01 kr 5,230.99 kr 
 
 
Kommentarer:  
 
Inventarier: Den sista inventariepryl vi köpte var badmintonrack och valet stod mellan att 
lämna kvar kvar en större summa pengar och köpa ett färre racket eller gå över lite grann 
och få ett till racket. Vi valde det senare.  
 
CM: Det blev inte lika många CM i år då många CM går på våren och Covid gjorde att de 
inte blev av. 
 
CM Arrangera: Vi fick inte lika många deltagare som vi hade förväntat oss. Kostnaden 
bestod av subventionerat pris. Därav blev det pengar över. 
 
 
 



Ekonomisk berättelse styrIT 19/20

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 19/20 Resultat Kommentarer

Kommittéer

x Intäker kommittéer - 1,251,980.00 kr-            - 1,220,528.58 kr-            Se enhetsberättelser
Summa kommittéer - 1,251,980.00 kr-            - 1,220,528.58 kr-            

Bidrag och Avgifter

3270 Sektionsavgifter - 52,000.00 kr-                  - 53,200.00 kr-                  

3280 Programledningsstöd - 50,000.00 kr-                  - 135,564.75 kr-               Äskade för möbler till The Cloud
Summa bidrag och avgifter - 102,000.00 kr-               - 188,764.75 kr-               

Sektionen

3215 Alumnimiddag - -   kr-                             - -   kr-                             

3011 Försäljning sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                  - 640.00 kr-                       Beställde inte några

3310 Företagssponsring kandidatmiddag - 50,000.00 kr-                  - 15,000.00 kr-                  Ingen kandidatmiddag

Summa sektionen - 60,000.00 kr-                 - 15,640.00 kr-                 

Summa intäkter - 1,413,980.00 kr-  - 1,424,933.33 kr-  

Kostnader
Konto Beskrivning Budget 19/20 Preliminär budget

Kommittéer

x Kostnader kommittéer - 826,675.00 kr-               - 686,481.79 kr-               Se enhetsberättelser

4213 Serveringstillstånd - 3,500.00 kr-                    - 2,100.00 kr-                    

5610 Kostnader transport - 7,500.00 kr-                    - 5,039.00 kr-                    

Summa kommittéer - 837,675.00 kr-               - 693,620.79 kr-               

Revisorer, valberedning och DPO

4260 Matbidrag revisorer - 2,700.00 kr-                    - 204.00 kr-                       

4271 Matbidrag valberedningen - 4,500.00 kr-                    - 1,808.00 kr-                    

4272 Matbidrag dataskyddsombud - 2,700.00 kr-                    - -   kr-                             

4241 Överlämning revisorer - 1,125.00 kr-                    - 339.00 kr-                       

4252 Överlämning valberedning - 2,300.00 kr-                    - 1,575.00 kr-                    

4242 Aspning dataskyddsombud - 1,500.00 kr-                    - 908.36 kr-                       

4242 Aspning revisorer - 1,500.00 kr-                    - 673.36 kr-                       

4241 Överlämning dataskyddssombud - 1,125.00 kr-                    - -   kr-                             

4270 Valberedningsintervjuer - 1,000.00 kr-                    - 169.20 kr-                       

Summa revisorer, valberedning och DPO - 18,450.00 kr-                 - 5,676.92 kr-                    

Banktjänster

6571 Försäkring Hubben - 5,509.00 kr-                    - 4,594.00 kr-                    

6570 Kostnader Banktjänster - 1,500.00 kr-                    - 1,468.00 kr-                    

6572 Bokföringsprogram - 16,646.00 kr-                  - 26,912.00 kr-                  Extra användarlicenser för EqualIT och Revisorer, ökade priser

Summa banktjänster - 23,655.00 kr-                 - 32,974.00 kr-                 

Styrelsen

5920 Profilering - 4,800.00 kr-                    - 4,800.00 kr-                    

4511 Möteskostnader representation - 4,000.00 kr-                    - 840.00 kr-                       

6110 Kontorsmaterial - 1,000.00 kr-                    - 997.70 kr-                       

6990 Övrigt - 1,500.00 kr-                    - -   kr-                             

flera* Transport - 1,000.00 kr-                    - -   kr-                             *5610, 5611, 5620, 5630

4242 Aspning - 3,000.00 kr-                    - 1,544.48 kr-                    

4241 Överlämning - 3,000.00 kr-                    - -   kr-                             Hamnade på 20/21

4510 Teambuilding styrIT - 5,040.00 kr-                    - 4,225.72 kr-                    

4522 Ordfmöte/Kassörkväll - 5,000.00 kr-                    - 2,279.94 kr-                    

 4520 Föreningsutbildning - 45,000.00 kr-                  - 14,715.35 kr-                  4535 Kostnader SUS inkluderat



6120 Telefonkostnader - 149.00 kr-                       - 149.00 kr-                       

4273 Matbidrag styrelsen - 7,200.00 kr-                    - 2,374.85 kr-                    

Summa styrelsen - 80,689.00 kr-                 - 31,927.04 kr-                 

Sektionen

8750 Kök och ventilation till hubben - 850,000.00 kr-               - -   kr-                             Jörgen sa nej

4210 Arrangemangskostnader - 30,000.00 kr-                  - 11,211.55 kr-                  

4330 Sektionsmöteskostnader - 3,000.00 kr-                    - 3,706.53 kr-                    

4331 Sektionsmötesmat - 20,000.00 kr-                  - 17,455.00 kr-                  

4211 Kandidatmiddag - 100,000.00 kr-               - -   kr-                             

4210 Projekt (jämlikhets-/hbtq-/öppenhetssatsning) - 25,000.00 kr-                  - -   kr-                             

5921 Inköp sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                  - -   kr-                             

4310 Äskningar - 35,000.00 kr-                  - 34,337.10 kr-                  

4521 Kunskapsprov ordförande - 1,918.75 kr-                    - 1,918.75 kr-                    

6990 Pedagogiskt pris - 500.00 kr-                       - -   kr-                             

6991 Oförutsedda kostnader - 3,000.00 kr-                    - -   kr-                             

5410 Lindholmen Inventarier - 50,000.00 kr-                  - 170,811.85 kr-               Äskade till PL

4512 Inter-Kommité Teambuilding - 10,000.00 kr-                  - 5,287.15 kr-                    

Summa sektionen - 1,138,418.75 kr-            - 244,727.93 kr-               

Summa kostnader - 2,098,887.75 kr-  - 1,008,926.68 kr-  

Summa intäkter - 1,413,980.00 kr-  - 1,424,933.33 kr-  

Summa kostnader - 2,098,887.75 kr-  - 1,008,926.68 kr-  

Rörelsens resultat  -684,907.75 kr  416,006.65 kr
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1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen för ArmIT 19/20 har best̊att av följande medlemmar:

Ordförande: Carl Manng̊ard
Kassör: Patrik Emanuelsson
Vice Ordförande: Johan Davidsson
Ledamöter: Marcus Axelsson, Daniel Karlkvist, Otto Lundin och Robin Repo Wecklauf

2 Åligganden

Enligt Teknologsektionen Informationsteknik:s reglemente har ArmIT följande åligganden:

• Förmedla information rörande arbetsmarknadsfr̊agor till studenter

• Förmedla en bred och representativ bild av arbetsmarknaden till studenter

• Främja relationer mellan näringslivet och sektionen samt dess medlemmar

3 Verksamhets̊aret

Under verksamhets̊aret har styrelsen skött kontrakt med sektionens huvudsponsorer/spon-
sorer till mottagningen samt organiserat mentorskapsprogrammet MEDIT p̊a IT-sektionen.
Utöver detta har styrelsen ocks̊a marknadsfört karriärmöjligheter i IT-sektionens interna
kanaler samt genomfört diverse evenemang. Under det g̊angna verksamhets̊aret har ArmIT
genomfört bland annat:

• 10 lunchföreläsningar

• 6 kvällsevent

• 3 monterevent

I kommande avsnitt följer de evenemang ArmIT arrangerat under verksamhets̊aret 19/20 i
sin helhet.

3.1 Läsperiod 4, 2019

• Glassutdelning med Academic Work

• Lunchföreläsning/Pubkväll med BEKK

• Lunchföreläsning/Mingelevent med Ericsson
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3.2 Läsperiod 1, 2019

• Osloturen med BEKK

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

• Lunchföreläsning/Pubkväll med Facebook

• Lunchföreläsning med Capgemini

• Lunchföreläsning med Cybercom

• Kvällsföreläsning med FOI

• Monterevent med Academic Work

3.3 Läsperiod 2, 2019

• Arbetsmarknadsmässan DatE-IT tillsammans med DAG och ARME

• Smygaspning med digIT

• Pubkväll med Cybercom

• Lunchföreläsning med Cygni

• Lunchföreläsning med Google

• Monterevent med We Know IT

3.4 Läsperiod 3, 2020

• Aspning för att hitta nästa verksamhets̊ars ArmIT

• Kvällsevent med Bekk

• Lunchföreläsning med Ericsson

• Lunchföreläsning med Academic Work

3.5 Läsperiod 4, 2020

Under läsperiod 4 2020 valde ArmIT 19/20 och ArmIT 20/21 att ställa in alla evenemang i
samr̊ad med styrIT p̊a grund av COVID-19.
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4 Utvärdering

Styrelsen ArmIT 19/20 anser sig fullföljt sina åttaganden genom att ha arrangerat ett di-
versifierat utbud av evenemang, marknadsfört karriärmöjlighet för studenter och förvaltat
sektionens goda kontakter till näringslivet. Alla typer av arrangemang i verksamhetsplanen
har genomförts under verksamhets̊aret. Styrelsen har ocks̊a knytit kontakter med nya företag
samt utvärderat, reflekterat och dokumenterat löpande om verksamheten.

Under året har styrelsen fokuserat extra mycket p̊a mål i verksamhetsplanen om att vara
mer närvarande under mottagningen och förbättra verksamhetens kontinuitet/överlämning.
Under mottagningen har detta gjorts genom att phaddra och h̊alla nya typer av mottagning-
sevenemang samt ha tydliga utvärderingar för kommande styrelser. När det gäller kontinuitet
har en omtrukturering gjorts, Google Drive har strukturerats om för att samla viktig konti-
nuitet som kommer behövas p̊a l̊ang sikt. Nuvarande styrelse tror detta kommer leda till en
effektivisering av ArmIT:s verksamhet p̊a sikt.

När det gäller ArmITs utg̊aende resultat har detta varit lägre än förväntat p̊a grund av
COVID-19 pandemins p̊averkan d̊a alla evenemang ställdes in under LP4 2020. ArmIT hann
inte heller f̊a in de förväntade inkomsterna fr̊an verksamhet̊arets kontrakt innan styrelsens
avg̊ang s̊a dessa inkomster kommer att ligga i resultatet för kommande verksamhets̊ar. Med
dessa faktorer i åtanke menar vi att ett lägre resultat än vad som förväntades i budgeten är
acceptabelt.
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Verksamhetsberättelse
frITid 19/20

Styrelsens sammanställning
Ordförande: Tina Samimian
Kassör: Einar Ingemarsson
Ledamöter: Eric Carlsson, Camilla Söderlund

Verksamhetsåret

Löpande verksamhet
frITid 19/20 har under verksamhetsåret arrangerat minst 2 timmars träning nästan var-
je vecka där träningen har varierat från vecka till vecka. Idrottspassen har mestadels
arrangerats på motionshallen i kårhuset och då efterföljts av bad och bastu. Minst 2
gånger per läsperiod har frITid hållt i specialarrangemang som har bestått av sporter
som utförts på platser utanför campus på andra idrottsanläggningar.

frITid har haft kontinuerliga interna möten samt externa möten med CHESS, Chal-
mers Enade Sportsällskap, för att driva kommitténs verksamhet framåt.

Läsperiod 1
• Deltagit under mottagningen

– Lagat och serverat Nollanlunch.

– Hållit i en station under Rundvandringen där Nollan fick kasta vattenballong.

– Arrangerat SåpIT tillsammans med P.R.I.T. där Nollan fick spela och tävla
inom olika lekar på såpa.

– Arrangerat idrottsaktiviteter på spårvagnsfesten.

– Hållit spökstation för Nollan tillsammans med MISS under Spökfortet.

– Arrangerade olika lekar med vattenballonger tillsammans med nollKIT och
FnollK där både IT-Nollan och F-Nollan deltog.

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

• Arrangerat badminton i fjäderborgen.

• Skickat ut en intresseundersökning för vilka arrangemang sektionsmedlemmarna
vill ha.

• Införskaffat profileringskläder.
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Läsperiod 2
• Arrangerat pingis på Göteborgs Bordtennisförbund.

• Arrangerat klättring på Fysiken.

• Arrangerat squash på Landala Squash Hall.

• Tränat samt skickat ett innebandylag till Innebandy-CM.

• Införskaffat förbandslåda specialiserad för sportskador samt ryggsäck

Läsperiod 3
• Arrangerat badminton på Fjäderborgen.

• Arrangerat karate med instruktörer från Chalmers Karateklubb.

• Arrangerat pingis på Göteborgs Bordtennisförbund.

• Arrangerat yoga med instruktörer från Fysiken.

• Arrangerat Chalmers mästerskap i pingis.

Läsperiod 4
• Arrangerat Badminton på Fjäderborgen.

• Arrangerat Bounce.

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

• Haft aspning

– Asp-kickoff

– Asparnas egna arr

– Combat Archary

– Strobe-DodgeBall

– VinVolley

Reflektion av verksamhetsplanen
Vi i frITid 19/20 upplever att vi uppnådde allt i vår verksamhetsplan. Vi arrangera-
de gratis veckoenliga idrottspass och lyckades erbjuda en stor variation av aktiviteter
under året. Aktiviteterna baserades till stor del på svar från intresseformuläret för att
nå en så stor målgrupp som möjligt på sektionen. Vi hade även samarbeten med andra
sektionsidrottsföreningar som gjorde att våra sektionsmedlemmar kunde möta folk ut-
anför sin egna sektion. Vi ökade antalet specialarrangemang för att kunna öka utbudet
av aktiviteter och ge sektionsmedlemmarna chansen att testa nya sporter och aktiviteter.
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Vi arrangerade CM i bordstennis samt deltog även på alla övriga CM där intresse på
sektionen fanns samt stod för anmälningskostnaden åt våra tävlande.

frITid hade även ett mål om att synliggöras under mottagningen för att locka nya del-
tagare vilket uppnåddes.

Genom att uppgradera våra inventarier förbättrade vi kvalitén på våra arrangemang.
Vi införskaffade en förbandslåda specialiserad för sportskador.
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Verksamhetsberättelse styrIT
19/20

styrIT 19/20

1 Förord

I verksamhetsbreättelsen presenterar styrelsen vad de har arbetat med under året och
återkopplar till verksamhetsplanen så att sektionensmedlemmar skall kunna granska
styrelsens arbete.

Allting kan inte bli som man hade velat och tänkt sig. Men även om året har fått ett
lite annorlunda slut och vi saknar den vanliga aktiviteten på campus, så känner vi oss
ändå nöjda med det vi hunnit med och den riktning sektionen har tagit under vårt år
som styrelse.

Stort tack till alla aktiva som vi fått nöjet att arbeta med under året och som stått ut
med våra utbildningar och knasiga idéer. Även tack till alla andra som vi stött på i vårt
arbete under året, ni som uppmärksammat oss på problem, ställt tankeväckande frågor
och agerat bollplank när vi inte vetat vad vi ska göra. Slutligen också tack till alla er som
utgör IT-sektionen; aktiva och inte-aktiva, alumn och studerande, Nollan och pateter.
Tack vare er kan vi fortsätta arbeta för att vara den bästa utbildningen i landet, både
vad det gäller studentliv och utbildningskvalitet.

2 Operativt arbete

En stor del av arbetskraften i styrelsen har under året, i enlighet med verksamhetsplanen,
lagts på det kontinuerliga operativa arbetet. Detta arbete har huvudsakligen bestått av
att:

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

• Behandla frågor rörande sektionen som helhet.
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• Hantera incidenter som uppstår.

• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva.

• Behandla inkomna äskningar.

• Arrangera sektionsmöten.

• Underhålla styrdokument.

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

• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.

• Underhålla och uppdatera dokumentation kring sektionens verksamhet och ekono-
mi.

Vi började även att kolla på hur vi skulle kunna inkludera mer strategiskt arbete i
det löpande arbetet. Detta genom att förenkla arbetet, avlasta operativt arbete till
kommittéer eller utskott, där det är lämpligt, och helt enkelt göra tid för strategiskt
arbete. Detta då vi anser att det är viktigt att sektionen har en långsiktig plan så att
våra medlemmar ska få ut så mycket av sektionen som möjligt även i framtiden. Tyvärr
kunde vi inte lägga så mycket tid på detta på grund utav mängden operativt arbete.

3 Fokusområden

Utöver det kontinuerliga operativa arbetet presenterade styrelsen ett antal fokusområ-
den i verksamhetsplanen som de arbetat med under året (Inkludering, Förenkling och
Nöjesliv). Det har också under verksamhetsårets gång uppstått ett antal situationer och
möjligheter som gjort att vi har behövt eller kunnat arbeta med andra foksuområden
(COVID-19, Hubben, Utökning av programmet och campus Lindholmen) som även den
presenteras här i verksamhetsberättelsen.

3.1 Inkludering

Arbetet med att etablera inkluderingsarbete som en naturlig del av sektionens verk-
samhet har huvudsakligen tagit sig uttryck i bildandet av kommittén EqualIT som har
i uppdrag att arbeta med jämlikhet och inkluderingsfrågor på sektionen. Föreningen
med samma namn lades tidigt under året ned för att kommittén skulle bildas. Efter
att föreningen lades ned tog det dock nästan ett helt år innan första uppsättningen av
kommitten valdes in då det till en början var svårt att hitta intresserade. Därför öns-
kar vi de nyligen invalda i EqualIT all lycka framöver och håller tummarna för att en
ny generation så småningom ska engagera sig i inkluderingsarbetet på sektionen genom
EqualIT.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP2
2020-12-10– Sida 45 av 56



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsberättelse styrIT 19/20

Styrelsen har också försökt förbereda för EqualIT’s verksamhet genom att hålla en jäm-
likhetsworkshop och diskussionspass om hur jämlikhets- och inkluderingsarbetet kan se
ut på sektionen framöver.

3.2 Förenkling

I verksamhetsplanen skrev styrelsen att de ville förenkla arbetet för de aktiva på sektio-
nen så att de skulle kunna göra mer av det roliga och viktiga arbetet som är en del av
deras kärnverksamhet.

En mycket stor del av det här målet var att göra sektionens bokföring digital så att den
inte behöver existera i två format. Det målet har styrelsen tillsammans med revisorena
kunnat nå och nu är sektionens bokföring helt digital med undantag för visst underlag
som enligt lag måste sparas fysiskt.

Ett annat delmål var att försöka samla gemensam kontinuitet för hela sektionen. Styrel-
sen valde dock att inte prioritera det projektet eftersom kontinuiteten har så pass olika
format hos olika kommitteer att arbetet hade blivit för stort i omfattning.

Utöver de i verksamhetsplanen nämnda delmålen har styrelsen också organiserat upp
och uppdaterat de arbets- och styrelsedokument som används av de aktiva på sektionen
så att de ska vara enklare att hitta och använda. Att göra det så enkelt som möjligt för
de aktiva på sektionen har också alltid varit ett viktigt perspektiv vid de beslut styrelsen
tagit.

3.3 Nöjesliv

En större undersökning utav nöjeslivet på sektionen planerades men kunde tyvärr inte
genomföras på grund av de speciella omständigheterna med distansstudier under våren.
Istället genomfördes en mindre undersökning som tyvärr har ett för litet underlag för
att några direkta slutsatser skall kunna dras från den. Dock kan förhoppningsvis den
mindre utredningen lyfta problemområden som är särskilt intressanta att undersöka i
framtiden.

I början av året arrangerades också en engagemangsmäsaa på initiativ av föregående
styrelse. Johan ”Walder” Wennerbeck, tidigare styrelseordförande, var mycket drivande i
arrangemanget. Vi ser initiativet som lyckat då många nollan uppgav att de uppskattade
möjligheten att få sitta och prata med de kommitteer de var intresserade av att söka.

3.4 Hubben

Sektionslokalen är på många sätt hjärtat för vår verksamhet och därför har frågor som
rör Hubben självklart prioriterats.
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Den största frågan har varit hur Hubben kan utökas för att rymma fler studenter. Sty-
relsen har fortsatt tidigare styrelsers arbete med att få ta över några av de intillliggande
rummen men tyvärr ännu inte lyckats producera några resultat bortom löften från hög-
skolan.

Under senare delen av året har även P.R.I.T. tagit många initiativ för att förbättra
tillvaron i Hubben som styrelsen med glädje har kunnat sponsra och därmed spendera
en klar majoritet av vår äskningsbudget på.

3.5 Utökning av programmet

Som tidigare kommunicerat står sektionens tillhörande grundprogram inför ett antal
ökningar i antal antagna per år vilket markant kommer öka programmets och därmed
sektionens storlek. Styrelsen har tagit en aktiv del i diskussioner och förhandlingar med
högskolan för att minska potentiella kvalitetsproblem och se till att ökningen blir gradvis
över flera år så att sektionen får möjlighet att skala upp sin verksamhet till det ny antalet
studenter.

3.6 Campus Lindholmen

Med stor glädje kan styrelsen presentera att det nu finns en sektionslokal vid namn ”the
CLOUD” på Lindholmen. Lokalen är öppen för alla sektionens studenter och är tänkt
att fungera som en utgångspunkt för sektionens verksamhet på Lindholmen. I dagsläget
är lokalen huvudsakligen inredd som lunchrum och studieplats då det har varit det till
synes största behovet på Lindholmen. Självklart finns det också gratis kaffe i lokalen.
Tyvärr har dock öppnandet av lokalen fått skjutas upp p.g.a. den pågående pandemin
men så fort studierna återgår till de normala kan lokalen öppnas. Stort tack till vår
programansvarig Niklas Broberg som under flera år arbetat med frågan.

I och med den växande studentpopulationen i EDIT-huset och den allmänna platsbristen
på campus Johanneberg har styrIT 19/20 sett en förhöjd risk för att högskolan återigen
skulle föreslå flytt av sektionens tillhörande grundprogram till campus Lindholmen, likt
förslaget från 2016. Därför har styrelsen under året dokumenterat och arkiverat de ris-
kanalyser och utredningar som gjorts av högskolan och tidigare styrelser samt genomfört
en ny uppdaterad riskanalys för att vara väl förberedda inför ett potentiellt framtida
förslag. Det har dock inte lagts fram några förslag om flytt från någon part och därför
har arbetet lämnats vidare till nästa styrelse så att de kan ha en fortsatt hög beredskap
för ett sådant scenario.

3.7 Studenters Välmående

Även studenternas välmående är en fråga som varit aktuell under året då vi tillsammans
med kårledningen har arbetat med att ge studenter utrymme för återhämtning genom
att exempelvis inte schemalägga tentamen på lördagar.
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SAMO har också kraftigt drivit frågan om att tillsätta en kurator på campus. Tanken
är att kuratorn skall kunna avlasta SAMO och studievägledare som i dagsläget saknar
utbildning för det typ av stöd som många av deras kontakter behöver.

3.8 COVID-19

Den pågående pandemin har också varit en fråga som styrelsen har behövt ägna upp-
märksamhet åt. Till en början genom att följa samhällsutvecklingen och därmed kunna
ge sektionen relevanta riktlinjer att följa för arrangemang. Men också under senare de-
len av våren för att hantera kvalitetsproblem med distansundervisning samt bemöta
internationella studenters oro kring höstens studier och uppehållstillstånd.
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NollKIT’21
Här är nomineringarna för NollKIT’21.

Ordförande – Clara ’Champis’ Simonsson

Champis kommer med en bubbligt go personlighet och hennes NollKIT kommer att
ge Nollan ett ordentligt välkomnande till Chalmers. Hon har en inkluderande ledarstil
och välkomnande attityd som kommer hjälpa NollKIT att omfamna Nollan så bra som
möjligt.

Kassör – Eimer ’Florett’ Ahlstedt

Med en Florret i spetsen för NollKITs ekonomi kommer de inte behöva fäkta bort brev
från Kronofogden under sitt år. Klirr i kassan blir ett välkänt fenomen, då Florett lätt
tar hem guld åt NollKIT’21 när de arrangerar den bästa mottagningen någonsin!

Ledamot – Sebastian ’Kvalle’ Kvaldén

Med Kvalles militäriska disciplin kommer NollKIT gå rakt på sak och genomföra mottag-
ningen utan problem. En stabil person som aldrig tackar nej till att ha kul och underhålla
andra. Klart kvalificerad till att vara en del av NollKIT’21!

Ledamot – Dadi ’Klakinn’ Andrason

Stabilitet och lugn, det är vad Klakinn utsöndrar. Han är en solklar kandidat som klickar
med alla i gruppen. Mottagning eller inspark, med honom i NollKIT får Nollan en rejäl
klack in på Chalmers utan dess like.

Ledamot – Sara ’SÄPO’ Borg

Nollan kan känna sig säker när SÄPO är på campus. SÄPO är den som alltid strävar efter
att hjälpa folk så mycket som möjligt och sätter andra i fokus. Med henne i NollKIT’21
kan man känna sig trygg i att mottagningen blir kanon!

Ledamot – Erik ’Knuten’ Henriksson

Här har vi någon som kommer knyta ihop NollKIT till en samlad grupp inför mottag-
ningen 2021. Knuten har visat sitt spralliga jag och kommer utan tvekan bidra till den
starkaste energin Nollan någonsin skådat.

Ledamot – Julia ’Bieber’ Böckert

This just in: Bieber till NollKIT’21. Med Bieber på jourtelefonen kommer ingen nollan
att känna sig bortglömd och ingen kommer behöva fråga ”Where are ü now that I need
you?”. Den här riktiga superstjärnan kommer lysa upp NollKIT med sin tillvaro som få
andra.
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Ledamot – Jacob ’Drake’ Bengtsson

”One Dance” eller ”Smaug”, ”Drake” eller ”Drake”, ingen vet säkert hur det ska uttalas.
Det vi däremot vet är att Drake kommer bidra med sin kreativa personlighet till NollKIT
2021. Oavsett om det är kappflygning eller en ”Morot i Vasken” finns det alltid något
som inspirerar Drake till att skapa något unikt.
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P.R.I.T.’21
Här är nomineringarna för P.R.I.T.’21.

Ordförande – Axel ’Tango’ Söderberg

Med Tango som ordförande så kommer P.R.I.T.s arbete gå som en dans. Tango kommer
med en inkluderande och glädjespridande personlighet som kommer rusta upp P.R.I.T.
och bidra till ett glatt år 2021 för sektionen.

Kassör – Timothy ’Eldis’ Nilsson

Med ett brinnande intresse för kassörsarbetet kommer Eldis att styra P.R.I.T.s ekonomi
i rätt riktning. Utöver detta arbetar Eldis mycket väl med de övriga nominerade och
kommer bli en utmärkt del av P.R.I.T.’21!

Ledamot – Hampus ’Blip’ Rhedin Stam

I valberedningen har vi varit kluvna kring Habbo Hotel och Blipville. Men vi är alla
överens om att Blip kommer att bli strålande i P.R.I.T.’21. Med tidigare erfarenhet av
Chalmers föreningsliv kommer han att bidra med erfarenhet, glädje och lugn. Före detta
maskinaren har äntligen hittat hem till IT!

Ledamot – Sally ’Schnelly’ Chung

Schnelly, ja snällare än så blir det inte. Med ett stort stöd av gruppen kommer Schnelly
vara en sammanförande kraft i P.R.I.T.’21. Arbetsmoralen i P.R.I.T. stärks med en riktig
arbetsmyra som hjälper till att speeda igenom alla uppgifter med bravur!

Ledamot – Amanda ’Kritan’ Papacosta

Som skrivet på tavlan kommer Kritan leda till ett P.R.I.T. med oslagbar dekor på de bäs-
ta pubarna Chalmers någonsin skådat. Med en supertrevlig personlighet och en kalasbra
grupp kommer Kritan passa lika bra i P.R.I.T. som kritan i asken!

Ledamot – Jon ’Snow’ Emilsson

”His watch at NollKIT has ended, now his watch at P.R.I.T. begins”. Trots ett något
kyligt nick så kommer Snow in med en varm och inkluderande personlighet som kommer
värma upp Hubben när det behövs som mest.
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SEXIT’21

Här är nomineringarna för sexIT’21.

Ordförande – Lucas ’Kakan’ Karlsson

Med sin erfarenhet inom nattklubbslivet och sympatiska ledarstil grundas ett svårslaget
recept för sexIT’21. Som grädde på moset kommer Kakan bidra till sittningar och efter-
släpp som gör Gasquen great again. Kakan som sexmästare, ”that’s the way the cookie
crumbles”.

Kassör – Elvina ’Elvis’ Fahlgren

”Wise men say, only fools rush in” och med precis det här lugnet, kombinerat med
metodiskt och strategiskt arbete, kommer Elvis se till att sexIT’21s ekonomi blomstrar.
”The King of Rock” blir ”The Queen of Cash” med Elvis som kassör!

Ledamot – Love ’Snek’ Lindqvist

Snek kommer slingra sig igenom serveringen som få andra kan. Väldigt framåt och taggad
på att leverera tidernas bästa sittningar för så många som möjligt.

Ledamot – Simon ’Bamf’ Johnsson

En kreativ idéspruta som kommer leda till att varje tillfälle i Gasquen blir en kul tur.
Med sin positiva energi och nytänkande sinne blir den här ”Bad Ass Mother-Fathern”
en klockren kandidat.

Ledamot – Hugo ’Mården’ Mårdbrink

Med sin lugnande vishet kommer Mården bidra med en välbehövd stabilitet i sexIT’21.
Mården är den typ av mård som istället för att jaga byten i skogen håller ett vakande
öga på Gasquen och ser till att alla har det bra.

Ledamot – Julia ’Pang’ Giaro

Pang sade det, sen var sexIT’21 igång. Med Pangs explosiva arbetsmoral kommer Gas-
querna flyta på som aldrig förr. Tillsammans med resten i sexIT’21 kommer hon se till
att alla rusar till festerna som ett skott samt försäkra att alla festligheter blir kanonkul!

Ledamot – Axel ’Kurre’ Larsson

En riktig lustigkurre som ser till att alla har det skoj. Med sin entusiasm för att höras
och synas blir Kurre ytterligare ett happy face inte bara för sexIT’21, men för sektionen
i helhet!
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MRCIT’21
Tyvärr har inte MRCIT haft några sökande vilket innebär att ingen är nominerad. Om
du är intresserad av att söka MRCIT är du välkommen att höra av dig till oss på
valberedningen@chalmers.it eller ställa dig upp direkt på sektionsmötet.
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