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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
Teknologsektionen Informationsteknik
Datum: 2021-05-11

Tid: 17:35 - 00:53
Plats: Zoom, länk finns med möteshandlingarna

§1 Mötets öppnande – 17:35
Gustav Engsmyre, ordförande i styrIT, öppnar mötet 17:35.

§2 Val av mötets ordförande – 17:35
William Levén väljs in till mötets ordförande.

§3 Val av mötets sekreterare – 17:37
Eric Carlsson, sekreterare i styrIT, väljs in till mötets sekreterare.

§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare – 17:38
Jonas Högne och Joakim Ohlsson väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.

§5 Fastställande av möteshållning – 17:39

Mötet öppnar för frågor

• Fråga: Det står att vi kommer använda checkboxes primärt och polls i andrahand stämmer
det?

• Svar: Det kommer vara polls som vi primärt använder.

Mötet fastställer möteshållningen för detta sektionsmötet utan ändringar.

§6 Närvarande 17:42
• it20: 27
• it19: 11
• it18: 12
• it17: 16
• it16: 5
• it15: 1
• it14: 1
• Övriga: 0
• Totalt: 73

§7 Mötets behöriga utlysande – 17:44
Eric Carlsson informerar mötet om att mötet utlystes den 26 april, vilket i enlighet med stadga är
minst 10 läsdagar innan mötet.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare
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§8 Föregående mötesprotokoll – 17:45
Eric Carlsson går igenom föregående mötesprotokoll.

• Vi hade inval till Inspektor, digIT, FlashIT och ArmIT.
• Valet för kandidatmiddagsgruppen, Jubileumsmiddaggruppen och MRCIT bordlades till näst-

kommande möte.
• Revision av ekonomi samt ansvarsbefrielser gicks igenom.

Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Fastställande av mötets dagordning – 17:46

• styrIT föreslår följande ändringar av dagordningen:
– Lägga till Valberedningen efter Talman under punkten Personval
– Ändra ”ArmIT 20” till ”ArmIT 20/21” under punkten Ansvarsfrihet och verksamhetsbe-

rättelser
• Carl Lindh föreslår följande ändringar av dagordningen:

– Lägga till ett meddelande från Carl Lindh
• StyrIT jämkar sig med ändringsyrkandet
• Arvid Rydberg föreslår följande ändringar av dagordningen:

– Lägga till ett meddelande från snIT
• StyrIT jämkar sig med ändringsyrkandet
• Mötet beslutar att godkänna styrITs ändringar med jämkningar.

Mötet fastställer dagordningen med samtliga ändringarna.

§10 Adjungeringar – 17:50
Föreligger ej.

§11 Meddelanden – 17:50
(a) styrIT - Gustav Engsmyre

• Vi har fortfarande inte fyllt alla 3 platser som vi har att fylla för DatE-IT, det finns en
plats kvar att söka. Om ni vill söka så gör gärna det, skriv till styrIT om ni är intresserade
av att söka.

• Vår programansvarig, Niklas, är tjänstledig och har vart det i någon månad nu men siktar
på att återkomma till Chalmers i början av Augusti.

• Vi har haft problem där mail har bounce:at. Vi har även haft problem där mer data än
tänkt har varit tillgängligt. Det är nu åtgärdat.

• Mötet öppnar för frågor till styrIT.
(b) Carl Lindh

• Meddelar att han kliver av Valberedningen med omedelbar verkan.
• Mötet öppnar för frågor till Carl.

(c) snIT - Arvid Rydberg

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare



Teknologsektionen Informationsteknik
Organisationsnummer: 857209-9524
En del av Chalmers Studentkår

Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
2021-05-11, 17:35 - 00:53

Sida 5 av 83

• Imorgon kommer vi ha prisutdelning av pedagogiska priset. Den kommer sändas live på
youtube.

• Mötet öppnar för frågor till Arvid.

§12 Interpellationer – 17:55
Föreligger ej.

§13 Verksamhetsrapporter – 17:55
(a) ArmIT
(b) digIT
(c) EqualIT
(d) FanbärerIT
(e) frITid
(f) NollKIT
(g) P.R.I.T.
(h) sexIT
(i) snIT
(j) styrIT

§14 Mötet öppnar för frågor.

• Fråga: Angående styrITs rapport, det står ”Har jobbat med att utveckla lokalsituationen i
EDIT”, vad innebär det?

• Svar: Möblera EDIT foajén samt 2 eller 3 våningen. Utanför linsen ska det möbleras för
studieplatser. Det är ett av de stora projekt som är igång där.

Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump.

§15 Revisionsberättelse – 17:58
• Jonas Högne föredrar revisionsberättelsen.
• De man rekommenderar att bli ansvarsbefriade är:

– ArmIT 20/21
• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
• Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser – 18:00
(a) ArmIT 20/21

• Lenia Malki föredrar verksamhetsberättelsen.
• Artin Abiri föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare
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– Fråga: På budgetposten ”mottagningsevenemang” står det att ni överskrider budgeten
för att ni inte fick sälja maten till nollan pga corona. Men kostnaden borde in gå upp
utan inkomsten borde gå ner.

– Svar: Det är lite fel formulerat. Det vi menar är att vi inte gick plus minus noll.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Lenia Malki och Artin Abiri för ArmIT 20/21 samt att

föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§17 Propositioner – 18:06
(a) Proposition om ändring av vad talman är ålagd att göra för att förtydliga fall då talman ej

kan delta på sektionsmötet
• Proposition finns i sin helhet här: Proposition om ändring av vad talman är ålagd att göra

för att förtydliga fall då talman ej kan delta på sektionsmötet, eller på sida 41.
• Theodor Angergård föredrar Propositionen.
• Mötet öppnar för frågor till styrIT.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

(b) Proposition om att lägga till att sektionsmötet skall delges beslut som styrelsen tar med
mandat som sektionsmötets ställföreträdare
• Proposition finns i sin helhet här: Proposition om att lägga till att sektionsmötet skall

delges beslut som styrelsen tar med mandat som sektionsmötets ställföreträdare, eller på
sida 38.

• Gustav Engsmyre föredrar Propositionen.
• Mötet öppnar för frågor till styrIT.

– Fråga: Vad menar vi med ”delge”? Skriva ner beslutet i ett styrelsemötesprotokol
eller säga det på ett kommande sektionsmöte?

– Svar: Ska delges på nästa sektionsmöte. Det står i propositionen.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

(c) Proposition kring DPOer och styrIT
• Proposition finns i sin helhet här: Proposition kring DPOer och styrIT, eller på sida 39.
• Theodor Angergård föredrar Propositionen.
• Mötet öppnar för frågor till styrIT.

– Fråga: jag tänkte på den tredje punkten. Vad ser ni för risker med att ni måste ge
utbildningen istället för att se till att de får möjligheten att delta på en utbildning.
Tänker ifall det finns någon annan på sektionen som hade vart bra på att hålla ut-
bildningen istället för styrIT? Tror det hade vart bättre om styrIT inte är ålagda att
hålla den själva.

– Svar: Styrelsen tycker det låter rimligt och kommer lägga ett ändringsyrkande.
– Fråga: Tänker på lite samma sätt om den 2:a punkten, borde vara så att styrelsen

kan lägga det på t.ex. digIT. Dvs lägga till att styrelsen ska ansvara att nyinvalda
läggs till.

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare
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– Svar: Tycker det låter bra, lägger ett ändringsyrkande strax.
• Mötet öppnar för diskussion.

– styrIT föreslår följande ändringsyrkanden:
∗ Att ändra den andra punkten

från
Ansvara för att lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssystem.
till
Ansvara för att nya kommittémedlemmar läggs in i sektionens medlemssystem.

∗ Att ändra den tredje punkten
från
Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering till förtroendeinvalda,
samt vara behjälplig i frågor som rör GDPR. till
Ansvara att förtroendeinvalda får utbildning om GDPR och ansvarsfull datahante-
ring, samt se till att förtroendevalda får hjälp i frågor som rör GDPR.

– styrIT jämkar sig med ändringsyrkanden från styrIT.
– Borde det inte vara ett för i början av punkt 3? Ansvara för att?
– Ändringsyrkande:

∗ Att ändra den tredje punkten
från
Ansvara att förtroendeinvalda…till
Ansvara för att förtroendeinvalda…

– Replik styrIT: Ja det borde det stå, vi jämkar oss.
• Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet med ändringsyrkanden.

(d) Proposition om att öka maxutgifter för profilering
• Proposition finns i sin helhet här: Proposition om att öka maxutgifter för profilering, eller

på sida 36.
• Carolina Larsson föredrar Propositionen.
• Mötet öppnar för frågor till styrIT.

– Fråga: det står här att majoriteten av ovKIT kosta 1600 men ovKIT får bara 1400
enligt er proposition.

– Svar: Vi valde framförallt att fokusera på basbeloppet, vår anledning till detta är att
profilering inte ska bli för stor. Pengarna på sektionen är till för alla medlemmar inte
bara 10 kommittéer.

– Fråga: Jag är osäker om det kommer som en fråga eller diskussionsfråga. Varför har
ni satt en faktisk summa och inte utgått ifrån konsumentprisindex(KPI).

– Svar: Vi tyckte det var relevant att undersöka vad som var nödvändig profilering och
inte bara hur KPI har utvecklats.

– Fråga: Kommer vi ta bort tygmärken från profilering?
– Svar: Vi tycker inte att det är profilering. Profilering är något man har på sig inte

något man ger bort.
• Mötet öppnar för diskussion.

– Alexander Selmanovic: Jag tycker att det hade vart bra att ändra till att prisbeloppet
utgår i från KPI istället för att vara ett satt pris för att göra det lättare för kommande
sektionsmöten.

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare
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– Tobias Karlsson: Jag håller inte med Alexander, om man anpassar denna så blir det
jobbigt med ekonomisk policy. Mycket smidigare att ändra var tredje år.

– Det höjdes senaste 2018. Det är nog typ så ofta man får höja det i sådana fall.
– Vad beror ökning av just 200 kr på?
– Replik styrIT: Det baseras på att vi kollade över vad kavaj, träningställ och hoodies

kostar. Slutsumman hamnade runt 800kr, alltså 200kr extra.
– Hur mycket varierar det vad som anses vara nödvändigt mellan kommittéer? Har vi

funderat på att sätta specifika för olika kommittéer?
– Replik styrIT: Det baserades på att vi inte ville ha en skala. ovKIT får redan mer

men vi vill inte ha mer special fall. Det varierade i området av 700-750kr typ.
– Jacob Messinger: Tycker det är en bra och välkommen proposition. Men tycker det är

märkligt att man har kommit fram till att det kostar 1600kr för ovKIT men föreslår
1400.

– Jag tänkte bara kolla vad för grejer man kan lägga profileringspengar på, det står
bland annat kavaj och Chalmersmössa i propositionen. Hur fungerar det, man får väl
inte lägga pengar på omärkta kläder?

– Replik styrIT: När vi har läst skattelagen så handlar det om saker som inte är skattade
men vi betalar skatt så vi har tolkat det som att det gäller inte oss.

– Ändringsyrkande 1:
∗ Att ändra attsatsen

från
Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 800 kronor per person och
verksamhetsår.
till
Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 1,7% av Prisbasbeloppet
från SCB per person och verksamhetsår.

∗ Kommentar: 0.017 * 47 600 = 809kr, 47 600kr är prisbasbeloppet 2021
– Jacob Pedersen - P.R.I.T.20, svarar Jacob Messinger Jag la ut mycket mer än vad

som var budgeterat men det är inte saker som sektionen vinner på att jag fick och
borde inte vara någon slags social dress. Tycker snarare att den förväntan på att man
ska köpa massa saker är ett problem än att det är för lite pengar budgeterat.

– Replik Jacob: Beloppet baseras på det som är nödvändigt, tycker det är märkligt att
propositionen inte täcker det.

– Vad är prisbasbeloppet från SCB?
– Replik Alexander: Det är baserat på svenska kronan och kommer då lösa sig själv med

åren.
– Beror ökningen på inflation?
– Replik Alexander: Tror det.
– Hur har KPI sett ut de senaste 5 åren?
– Replik Alexander: Theodor länkade precis statistik i slacken. Sen om man kan lita på

hur det såg ut för 5 år sedan är en annan fråga.
– Jag tycker bara detta skapar förvirring och tycker det är mycket enklare att justera

profileringsbeloppet var tredje via en proposition. Blir superjobbigt för revisorerna att
hålla koll på denna procentsats.

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare



Teknologsektionen Informationsteknik
Organisationsnummer: 857209-9524
En del av Chalmers Studentkår

Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
2021-05-11, 17:35 - 00:53

Sida 9 av 83

– Det finns många ställen i stadga eller policyn där det bara står massa belopp. Tycker
det hade vart bättre att lägga det här som en annan motion för att lösa det för alla
belopp.

– Replik Alexander: Jag håller helt och hållet. Lyfte det för att kunna generalisera allt
i framtiden. Man skulle även kunna skriva in datum från när KPI ska beräknas för
beloppen för att förenkla för revisorer och kassörer.

– William Albertsson: Skickade in ett ändringyrkande om ovKIT också ifall det skulle
gälla för basbeloppet.

– Ändringsyrkande 2:
∗ Att ändra attsatsen

från
För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare en kostnad på
600 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.
till
För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare en kostnad på
1.3% av Prisbasbeloppet från SCB per medlem och verksamhetsår tillkomma.

– Tänkte på det Alexander sa. Tror inte att KPI kommer påverka framtida propositioner
om folk vill ha mer pengar.

– styrelsen jämkar sig inte med något ändringsyrkande
• Mötet väljer att avslå Ändringsyrkande 1
• Mötet väljer att avslå Ändringsyrkande 2
• Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
• Gustav Engsmyre yrkar för att direkt justera beslutet.
• Mötet går till diskussion om att direkt justera.

– Tobias: Det spelar väl bara roll för de som går av nu.
– På det Tobias sa så kan det vara relevant att justera redan nu för man inte vill dra

över sin budget.
• Mötet beslutar att direktjustera det tidigare beslutet.

Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas 19:15.

§18 Motioner – 19:16
(a) Motion om att öka profileringsbudgeten för ArmIT

• Motionen finns i sin helhet här: Motion om att öka profileringsbudgeten för ArmIT, eller
på sida 43.

• Joakim Ohlsson föredrar motionen.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.

– Fråga: Så som jag förstod så motionerar ni får att kunna köpa både hoodie och kavaj?
Räcker det inte med kavaj?

– Svar: Inför i år så var det bara en sökande till ArmIT, det säger något om att vi
måste ha hoodies för att representera oss internt för att få mer sökande. Vi har inte
bestämt om det är hoodies vi ska köpa men vi vill synas mer. Vi lägger ner mycket tid

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare
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och drar in mycket pengar så vi känner att vi borde få bättre möjligheter att synas
mer på sektionen.

– Fråga: Apropå det med att ArmIT har lagt ned massa tid DatE-IT. Lägger ni ingen
tid på DatE-IT nu när DatE-IT blir en egen kommitté?

– Svar: En från ArmIT kommer sitta i DatE-IT men vet inte så mycket om hur sam-
arbetet mellan ArmIT och DatE-IT kommer fungera. ArmIT som kommitté vet inte
hur mycket tid de kommer lägga på DatE-IT.

– Fråga: Har ni prisexempel på vad de ska kosta? Googlade på vad en kavaj kostade
och hittade för 300-400kr?

– Svar: Beror på vad för typ kavaj man kollar på. Kostymkavaj ligger på 699kr på HM
men har dock inte kollat online.

• Gustav Engsmyre föredrar styrITs svar.
• Mötet går till frågor om styrelsens svar.

– Förväntar man att ArmIT ska bo i sina kostymer och inte ha en hoodie när det ska
vara mer casual? Ser ni inte att en hoodie kommer till användning?

– replik styrIT: Vi vill att profileringen ska vara givande för verksamheten och känner
inte att hoodie bidrar med något extra utöver kavajen.

• Mötet går till diskussion.
– Tobias Karlsson Jag vill fråga förra ArmIT eller tidigare år hur mycket pengar de fick

från DatE-IT för sina klädesplagg och vilka klädesplagg de fick.
– replik ArmIT 20/21: Vi vet inte exakt hur mycket vi fick. Något på ett tusen tror jag

och då köpte vi endast kavajer som även var rabatterade.
– Tobias: Känner inte att jag fick svar på frågan, hur mycket kostade kavajen?
– replik ArmIT 20/21: Vi har inte de siffrorna.
– Tycker det är rimligt att nämna att FanbärerIT är ålagda att bära högtidsdräkt när de

representerar fanan. De kan inte köpa det för profileringsbudgeten direkt, budgeten är
något för liten. FanbärerIT får inte pengar för högtidsdräkten så borde inte FanbärerIT
också få lite extra pengar? Är det tvunget för er att ha en kavaj? Ser inte att ni måste
ha mer pengar ifall det inte är strikt tvunget för er att ha kavaj.

– Tänker att det kan vara trevligt med både hoodie och kavaj för att öka intresset för
ArmIT. Det kan vara en grej, men söktrycket har varit lågt ganska länge.

– William Albertsson: Fråga till gamla ArmIT, ni använde inte hela er profileringsbudget
från ert håll? Ni använde typ 2800 av nästan 5000. Hur kommer det sig?

– replik ArmIT 20/21: Vi köpte hoodies med pengarna från ArmIT men eftersom majo-
riteten av verksamheten inte var på plats så användes inte de så mycket. Skulle vara
mer användbart ett vanligt år.

– Det verkar som att det här med profileingbudgetar är ett stort komplicerat problem
som hade kunnat läggas på ett arbetsgrupp att hitta en långsiktig hållbar lösning.

– Tänkte lyfta miljöpolicyn för att bomulsindustrin är stor och jobbig. Man kan få en
bra begagnad kavaj för billigt.

– Vill påpeka att ArmIT tar hand om nästan all företagskontakt och behöver se profes-
sionella ut. Man borde ha samma kavajer vilket är svårt med begagnad. Sen är det
väldigt tydligt att se hoodies och ArmIT behöver synas bättre.

– Vidar Magnusson Tycker inte att gamla ArmIT svarade på Williams fråga.
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– replik ArmIT 20/21: Vi köpte kavaj på DatE-IT budget. Vi köpte de billigaste hoodies
vi hittade för att inte använda mer pengar än nödvändigt och sen blev det pengar över.

– Kollar man runt på alla andra arbetsmarknadsgrupper så har alla kavajer. Det hade
sett lite fånigt om ArmIT kom dit med hoodies för att de inte hade råd med kavajer.

– Gustav Engsmyre: Som svar till det om att andra arbetsmarknadsgrupper också har
kavajer så har IT ungefär tredje högst profileringsbudget för arbetsmarknadsgrupper.
Så kavajerna för de andra arbetsmarknadsgrupperna är nog inte helt bekostade av
sektionerna.

– Fråga till styrIT, varför tycker ni att det är mer passande att sexIT har hoodies än
ArmIT? sexIT har hoodie och något mer och ArmIT vill ha hoodie och något mer.

– replik styrIT: Vi har inte kollat på det så mycket men om du vill lägga ett ändrings-
yrkande kan du lägga det.

– Vill fråga Gustav, är det 600kr eller 800kr som är 3:e bäst?
– replik Gustav: 600kr är konkurrenskraftigt, 800kr ganska mycket över vad andra sek-

tioner ger sina kommitteer.
– Jacob Perderson: Det blir väldigt konstigt meta när jag inte tycker att Vidar fick svar

på sin fråga när han tyckte att William inte fick svar på sin fråga. Kan man inte bara
lägga de pengar som inte användes på kavajerna så att ni får råd för dem?

– replik ArmIT: Vi köpte kavajerna för 1000 kr, men köpte billiga hoodies för ArmIT
för att inte slösa pengar.

– Hej, jag tyckte att det är konstigt att ett av styrITs argument mot är att då kommer
alla andra vilja höja sina budgetar men sen höjer de alla andra. Är inte det lite
konstigt?

– replik styrIT: Det var en ökning av basbeloppet på 200kr då vi kände att det var lite
lågt för alla.

– Jag tycker att ArmIT har ett coolt emblem. hade man inte kunnat köpa ett märke
och sy fast det på kavajen?

– Jag tycker att det är två olika saker med extern representation och intern representa-
tion. Jag tycker de borde få köpa båda.

– Jag tycker vi börjar gå runt i cirklar och skulle vilja begära streck i debatten.
• Mötet går till diskussion om streck i debatten.

– Vet att det tar tid att diskutera men vill gärna fortsätta diskussionen.
– Hur fungerar streck i debatten?
– William Levén förklarar hur streck i debatten fungerar.

• Mötet går till beslut om att dra streck i debatten.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
• Mötet går till en sista diskussion innan beslut tas.

– Jag vill bara fråga ArmIT i vilka event man inte kan ha på sig kavaj?
– replik ArmIT: Det skulle kunna vara olika utomhus arrangemang när man måste vara

snabb och smidig, och om det e fest. Läskigt för nollan att ArmIT går runt i kavaj
under mottagningen hela tiden.

– Jag vet inte riktigt om det är en fråga. Som det ser ut just nu kan man inte söka
sponsring för sånt som andra större kårföreningar gör.

William Levén
Mötesordförande

Eric Carlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justerare

Joakim Ohlsson
Andre justerare



Teknologsektionen Informationsteknik
Organisationsnummer: 857209-9524
En del av Chalmers Studentkår

Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
2021-05-11, 17:35 - 00:53

Sida 12 av 83

– Det är frågan om 4800 kr som sektionen ska lägga ut. ArmIT har fått in supermycket
extra pengar. ArmIT tycker det är en obetydlig summa för sektionen som skulle göra
ArmIT väldigt glada.

– Jag vill börja med att jag hittar många billiga kavajer när jag kollade runt lite och
tycker att svaret på begagnat tidigare lät lite som ett skämt.

– Jacob Pederson: Vad trevligt. Det blir den fjärde gången denna frågan tas upp. Så
det här med ArmITs föregående budget. Som jag förstått det så fick ArmIT pengar
från två ställen. Pengar från sektionen gick enbart på hoodies, fanns 5000 och 2800 kr
spenderades. Är det för att hoodies inte fyllde hela budgeten? Vill Maki ta replik på
den.

– replik ArmIT: Jag kan säga att vi hade pengar över från sektionen. Den originella
summan som sektionen ger oss räcker inte för både kavaj och hoodie. Vi fick in totalt
1600kr från DatE-IT och sektionen men nu skulle vi sådana fall bara få 1400 från
sektionen om vår motion gick igenom. Om du tycker att man ska spendera pengar för
att spendera pengar så kan vi definitivt göra det.

– Kontrareplik Jacob Pedersen: Jag tror du missförstod mig lite, hoodies kostade inte
600 kr så jag tycker det är konstigt att budgetera för att de ska göra det i år.

– Jag skulle vilja ta upp ett förslag, att alla kommitteer har del primär kommitté klädsel
som kavaj, ovve eller liknande och en hoodie för intern profilering.

– Jag tyckte det var meningsfullt det där med intern och extern profilering.
– Imad Alihodzic: Jag vill en gång till påpeka att ArmIT samlar in mycket pengar.

2000-3000kr är ingenting för det stora hela men skulle göra stor skillnad för ArmIT.
– Jag tycker inte att en kavaj ska behöva kosta 1000kr efter rea. Borde finnas billigare

alternativ för att det ska passa alla er i ArmIT.
– Tobias: Tycker inte om att ArmIT drar argumentet att de drar in mycket pengar.

Känns som att ni försöker guilttripa resten av oss och använda en härskarteknik.
– replik Imad: Varför är det en härskarteknik?
– Kontrareplik Tobias: Känns som att ni lyfter upp er själv och är bättre än andra och

att ni därför borde få mer pengar än resterande kommitteer. Anledningen till att folk
söker till en kommitté är inte för de kläder man får. Man behöver göra mer än så för
att få folks intresse.

• Jacob Messinger föreslår Ändringsyrkande 1:
– Att ändra

från
…får ytterligare en kostnad på 600kr.
till
…Att ArmIT får ytterligare en kostnad på 350kr

• Mötet går till diskussion om ändringsyrkande 1.
– Behöver inte ändringyrkandet skrivas om så att det passar grammatiskt?
– Styrelsen kan göra redaktionella ändringar om syftet bevaras för att förtydliga och

undvika lägga massa tid på grammatik under sektionsmöten.
– Var inne på samma spår och tycker att den borde skrivas om eftersom att den nu

kommer ändra så att ovKIT får mindre.
– replik Jacob Messinger: Märkte det när jag skrev den men ville inte lägga tid på det

då.
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Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas 20:25.

• Ändringsyrkande 2:
– ”Kommittéerna på IT ska erbjudas tillräckligt med profileringspengar för inköp av:

∗ Primära Profileringskläder, så som Ovve, Kavaj eller Frack
∗ Hoodie med kommitténs tryck på”

• Ändringsyrkande 2 dras tillbaka för att presenteras som en motion på kommande sek-
tionsmöte.

• Ändringsförslag på Ändringsyrkande 1:
– Att ändra

från
För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare en kostnad på 600
kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.
till
För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare en kostnad på
600 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma. För ArmIT får ytterligare en
kostnad på 350 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.

• Jacob Messinger jämkar sig med ändringsförslaget.
• ArmIT jämkar sig inte med Ändringsyrkande 1.
• Mötet går till diskussion om ändringsyrkande 1:

– Förutsatte ni att propositionen om 200 kr extra skulle bli genomröstad?
– replik ArmIT: Nej, vi har budgeterade för 1200kr.
– Skulle ni vilja lägga ett ändringsyrkande?
– Syftar tillbaka på frågor om budgeten från tidigare De billigaste kavajerna vi hittade i

samma färg var 999kr per kavaj, dessa gick på DatE-ITs budget. Rekommenderar inte
att köpa de billiga hoodies, märket lossnade efter 2 tvättar.

– Jag ville bara kolla om jag hörde rätt att ni hade budgeterat för 1200kr men hade inte
jämkat er med förslaget på 1150kr?

– replik ArmIT: Det stämmer.
– Vi vill ha samma budget som ovKIT, tycker att vi förtjänar samma budget.
– Tycker att ArmIT borde klassas som ovKIT.
– Carl Lindh: Ska prata som FanbärerIT nu. Ni vill jämställa er med ovKIT. Tycker ni

inte det är rimligare att jämställa er med FanbärerIT?
• Mötet väljer att avslå Ändringsyrkande 1
• Carl föreslår Ändringsyrkande 3:

– Att ändra
från
För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT och ArmIT) får ytterligare en
kostnad på 600 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.
till
För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT, FanbärerIT och ArmIT) får yt-
terligare en kostnad på 600 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.

• Mötet går till diskussion om ändringsyrkande 3.
– Eftersom yrkandet handlar om något annat än ArmIT kan det tas som en motion på

nästa möte när FanbärerIT ska lägga sin budget.
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– replik Carl: Det låter bra.
• Carl drar tillbaka ändringsyrkande 3.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att avslå motionen i sin helhet.

(b) Ändring av FanbärerITs mandatperiod
• Motionen finns i sin helhet här: Ändring av FanbärerITs mandatperiod, eller på sida 45.
• Tobias Karlsson föredrar motionen.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.
• Eric Carlsson föredrar styrITs svar.
• Mötet går till diskussion.

– Jag tycker det låter som en bra ide och jag är redo att gå till beslut
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

(c) Motion om höja maxgräns för teambuildingpengar och arbetsersättning per tillfälle
• Motionen finns i sin helhet här: Motion om höja maxgräns för teambuildingpengar och

arbetsersättning per tillfälle, eller på sida 48.
• Vidar Magnusson och Ida Dahl föredrar motionen.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionärerna.
• Eric Carlsson föredrar styrITs svar.
• Mötet går till diskussion.

– Höjer vi bara per tillfälle, inte totalen?
– replik Ida: Ja
– Vad säger skattereglerna?
– replik styrIT: 1000kr är max för att undvika skatt och det maxtaket förändras inte.

• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

§19 Verksamhetsplaner och budgetar – 20:59
(a) ArmIT 21/22

• Joakim Ohlsson föredrar verksamhetsplanen.
• Imad Alihodzic föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: i verksamhetsplanen står det att ni ska fler evenemang överlag. Det känns lite
vagt, i jämfört med vad då?

– Svar: Jämfört med förra årets ArmIT, då corona förstörde mycket i början. Företag
är dessutom mer taggade på att hålla online arr nu än tidigare.

– Fråga: Jag hade funderingar kring undersökningen om studentnytta. Det står att
36-38% av de som svarade var master studenter men var det IT-masterstudenter?

– Svar: Vi vet inte
– Fråga: Vad är ett annonseringspaket?
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– Svar: Vi erbjuder att vi marknadsför på slacken, facebook, och sätter upp poster i
hubben. Paketet kostar 4000 men får rabatt om man köper allt.

– Fråga: ArmIT ger ju ut ganska många goodiebags och i många av dom är det olika
små elektronikrylar. Jag är emot konceptet, har ni tänkt på miljöpåverkan på alla
goodiebags och alla elektronikskrot? Har ni kollat med företag vad som annars hade
kunnat ges ut med goodiebags?

– Svar: Nej det har vi inte tänkte på.
– Fråga: La ni upp undersökningen i Lindholmen-slacken?
– Svar: Fick nyss veta att allt som postas på chalmers.it kommer automatiskt ut på

lindholmen-slacken.
– Fråga: Jag gillar att ni gör undersökningen, viktigt att veta vad sektionen tycker!
– Svar: Tack.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Ändringsyrkande på Profileringsposten

– från 6400kr till 9600kr
• ArmIT jämkar sig
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för ArmIT 21/22.

(b) digIT 21/22
• Ida Dahl föredrar verksamhetsplanen.
• Anton Ekström föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Jag är sjukt taggad på Kod och Vin. Hur många kod och vin hade ni tänkt
ha? Om det går såklart?

– Svar: Vi är också taggade, minns inte hur många vi hade tänkt.
– Fråga: Er budget ligger nu på ett lägre värde än max gränsen för profilering, vill ni

höja den?
– Svar: Ja det låter bra.

• Mötet öppnar för diskussion.
– Ändringsyrkande på Profileringsposten

∗ från 4200kr till 5600kr
– digIT jämkar sig

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för digIT 21/22.

(c) FlashIT 21/22
• Hanna Schaff föredrar verksamhetsplanen.
• Ida Dahl föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Läste något styrelsemötesprotokoll om att ni hade äskat för drönare men
blev rekommenderade att budgetera för det istället. Men det står inget om drönare i
budgeten?
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– Svar: Vi var väldigt taggade på drönare. Vi befinner oss däremot i ett övergångsre-
gelverk just nu så är det inte värt att köpa en drönare. Bättre att köpa om 2 år när
klassificeringar är stabila.

– Fråga: 2 år är ganska lång tid? Hur mycket kostar det?
– Svar: Tycker att man ska köpa en ordentlig drönare. Den vi kollat på kostar 9000.

• Mötet öppnar för diskussion.
– Det där med regler och drönare ändras väldigt ofta så det kan ändras väldigt mycket

på två år.
– styrIT kassör yrkar på att stryka izettle avgifter samt höja profilering till 2400kr.
– FlashIT jämkar sig
– Tycker att drönare låter coolt. Om den går under 499 gram går den inte under reglerna

alls
– replik FlashIT: Det jag kom fram till var att det bara kommer vara jobbigt med EU-

regler. Väntar på drönare med en C-klassificering vilket inte kommer finnas förrän om
2-3 år.

– Streck i debatten tack.
– Mötet öppnar för diskussion om streck i debatten.

∗ Om det inte är någon mer än jag så känns det onödigt.
∗ Mötet drar streck i debatten

– Kommer ni ha mer än ett arrangemang under ert år?
– replik FlashIT: Ja men vi tror inte att vi kommer behöva spendera några pengar på

de andra.
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för FlashIT 21/22.

(d) prel.styrIT 21/22
• Gustav Engsmyre föredrar verksamhetsplanen.
• Carl Holmberg föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Det står revisor på valberedningens budgetposter, det är fel.
– Svar: Ajaj, vi jämkar oss med det.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner den preliminära verksamhetsplanen och budgeten för styrIT 21/22.

Mötet ajourneras i 15 minuter.
Mötet återupptas 22:05.

§20 Personval – 22:05
(a) Kandidatmiddagsgruppen

• Ingen nominerar sig till något.
• styrIT förklarar vad Kandidatmiddagsgruppen gör och att man kan kontakta styrIT om

man är intresserad.
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• Mötet öppnar för frågor.
– Fråga: Hur mycket tid tar det?
– Svar: Ett lunchmöte varannan vecka och lite tid för mail utöver det.

(b) Jubileumsmiddagsgruppen
• Ingen nominerar sig till något.
• Mötesordförande förklarar vad Jubileumsmiddagsgruppen gör och att man kan kontakta

styrIT om man är intresserad.
(c) MRCIT

• Ingen nominerar sig till något.
• Mötesordförande förklarar vad MRCIT gör och att man kan kontakta styrIT om man är

intresserad.
(d) Talman

• Mötesordförande förklarar vad Talman gör.
• Vidar Magnusson nominerar sig till Talman för HT 2021, presenterar sig, svarar på frågor

från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet väljer in Vidar Magnusson till Talman för HT 2021

(e) Valberedningen
• Valberedningens ordförande förklarar vad Valberedningen gör.
• Ordförande

– Alexander Selmanovic nominerar sig till ordförande i Valberedningen 21/22, presen-
terar 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 Alexander Selmanovic till ordförande i Valberedningen 21/22

• Ledamot (2-4)
– Eric Carlsson, Camilla Söderlund, Oscar Kilberg och Jian Shin nominerar sig till

ledamot i Valberedningen 21/22, presenterar sig, svarar på frågor från sektionsmötet
och flyttar sedan till ett breakout room.

– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Eric Carlsson, Camilla Söderlund, Oscar Kilberg och Jian Shin till

ledamot i Valberedningen 21/22
(f) equalIT

• Ordförande
– Aline Eikeland nominerar sig till ordförande i equalIT 21/22, 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.
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Joakim Ohlsson
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– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Aline Eikeland (19970407-1928) till ordförande i equalIT 21/22

• Kassör
– Hanna Schaff nominerar sig till kassör i equalIT 21/22, 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 Hanna Schaff (00213-7107) till kassör i equalIT 21/22

• Ledamot (0-2)
– Sara Borg nominerar sig till ledamot i equalIT 21/22, presenterar sig, svarar på frågor

från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Sara Borg till ledamot i equalIT 21/22

(g) FrITid
• Ordförande

– Johannes Gustavsson nominerar sig till ordförande i frITid 21/22, 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 Johannes Gustavsson (950624-0234) till ordförande i frITid 21/22

• Kassör
– Steffanie Kristiansson nominerar sig till kassör i frITid 21/22, 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 Steffanie Kristiansson (990929-6346) till kassör i frITid 21/22

• Ledamot (0-4)
– Isabelle Ermeryd Tancred, Hanna Boquist, Emma Stålberg och Carl Lindh nominerar

sig till ledamot i frITid 21/22, presenterar sig, svarar på frågor från sektionsmötet och
flyttar sedan till ett breakout room.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Isabelle Ermeryd Tancred, Hanna Boquist, Emma Stålberg och Carl

Lindh till ledamot i frITid 21/22
(h) FanbärerIT

• Ordförande
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– Anders Bäckelie nominerar sig till ordförande i FanbärerIT 21/22, 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 Anders Bäckelie (19950628-5619) till ordförande i FanbärerIT 21/22

• Kassör
– Viktor Fredholm nominerar sig till kassör i FanbärerIT 21/22, 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 Viktor Fredholm (19971220-0675) till kassör i FanbärerIT 21/22

• Ledamot (0-2)
– Carolina Larsson och Johannes Mattsson nominerar sig till ledamot i FanbärerIT

21/22, presenterar sig, svarar på frågor från sektionsmötet och flyttar sedan till ett
breakout room.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Carolina Larsson och Johannes Mattsson till ledamot i FanbärerIT

21/22
(i) snIT

• Ordförande
– Hugo Mårdbrink nominerar sig till ordförande i snIT 21/22, 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 Hugo Mårdbrink (20010404-7382) till ordförande i snIT 21/22

• Kassör
– Eric Erlandsson Hollgren nominerar sig till kassör i snIT 21/22, 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 Eric Erlandsson Hollgren (010611-2972) till kassör i snIT 21/22

• Vice ordförande
– Axel Söderberg nominerar sig till vice ordförande i snIT 21/22, 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.
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– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Axel Söderberg till vice ordförande i snIT 21/22

• Sekreterare
– Måns Josefsson nominerar sig till sekreterare i snIT 21/22, 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 Måns Josefsson till sekreterare i snIT 21/22

• Ledamot (0−∞)

– Linnea Johansson nominerar sig till ledamot i snIT 21/22 via Gustav Engsmyre, hennes
meddelade läses upp.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Linnea Johansson till ledamot i snIT 21/22

(j) styrIT
• Ordförande

– William Albertsson nominerar sig till ordförande i styrIT 21/22, 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 William Albertsson (9990814-3432) till ordförande i styrIT 21/22

• Kassör
– Albert Lund nominerar sig till kassör i styrIT 21/22, 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 Albert Lund (9990714-6097) till kassör i styrIT 21/22

• Vice ordförande
– Jacob Pedersen nominerar sig till vice ordförande i styrIT 21/22, 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 Jacob Pedersen till vice ordförande i styrIT 21/22

• Sekreterare
– Tobias Karlsson nominerar sig till sekreterare i styrIT 21/22, presenterar sig, svarar

på frågor från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
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– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Tobias Karlsson till sekreterare i styrIT 21/22

• Studerandearbetsmiljöombud (SAMO)
– Viktor Fredholm nominerar sig till SAMO i styrIT 21/22, 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 Viktor Fredholm till SAMO i styrIT 21/22

• Ledamot (0-3)
– David Möller och Josefin Nord nominerar sig till ledamot i styrIT 21/22, presenterar

sig, svarar på frågor från sektionsmötet och flyttar sedan till ett breakout room.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in David Möller och Josefin Nord till ledamot i styrIT 21/22

§21 Övriga frågor – 00:50

(a) Utlottning av biobiljetter.
• Tobias Karlsson vann en biobiljett.
• Utlottningen stängs.

§22 Mötets avslutande – 00:53
Mötet avslutas.
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Mötesordförande
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Sekreterare
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1 Verksamhetsrapporter
På följande sidor bifogas verksamhetsrapporterna för samtliga sektionens kommitéer och nämnder.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår Verksamhetsrapport
ArmIT, 2021.02.16

Verksamhetsrapport ArmIT LP4

Allmänt

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

● Hållit i överlämning
● Fortsatt hålla i MEDIT
● Gått på möten med företag angående spons

Arrangemang

Sen senaste ordinarie sektionsmöte har ArmIT arrangerat bland annat:

- Överlämning
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Verksamhetsrapport LP4 digIT, 2020–2021

Verksamhetsrapport LP4 digIT
digIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. På grund
av Covid har all verksamhet skett på distans, något som begränsat vår produktivitet
och möjlighet att hålla bra inkluderande arrangemang.

Utöver detta har ’20 lagt mycket tid och energi på att försöka få en bra överlämning.
Det har hållt 1 överlämningstillfälle och 2 workshops gemensammt med digIT ’21, och
2 till är planerade.

Ett antal mindre projekt och arbeten har avslutats:

• Omskrivning av sannes.chalmers.it för att matcha andra tjänster och att lära
sig React

• Stödde pateter i lansering av mat.chalmers.it och songbook.chalmers.it

• Hållit en introduktionsföreläsning om docker

Utöver detta har:

• Regelbundna interna workshops.

• Krishantering vid problem av våra tjänster.

• Interna teambuildingtillfällen för att stärka sammanhållning i gruppen.

• digIT ’21 har haft planeringsworkshop med stöd av 20 för att komma igång med
verksamheten

• 20 kommit igång med det sista arbetet att ominstallera vår server Galaxy för att
förenkla framtida verksamhet. Det är inte avslutat och planeras att fortsätta med
i samråd med ’21.
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Verksamhetsrapport EqualIT, 2020–21 LP4

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

• Hållt i Aspning.

Arrangemang
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har EqualIT arrangerat följande:

• 25/3 Aspning: Introduktion tillsammans med snIT och styrIT.

• 31/3 Aspning: Diskussionskväll om EqualIT.

• 12/4 Aspning: Casekväll med snIT och SAMO.

• 20/4 Aspning: Spelkväll

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
2021-05-11– Sida 25 av 83



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport FanbärerIT, 2021 LP4

Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP4

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 LP3

• Arrangerat aspning

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har FanbärerIT arrangerat följande:

• 30/4: Aspning - digital infokväll med quiz

• 15/4: Aspning - digital spelkväll
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Verksamhetsrapport frITid, 2021 LP4

Verksamhetsrapport frITid LP4
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena.

Specialarragemang
• IT-Mästerskap i Stravaträning har arrangerats och avslutats sedan senaste sek-

tionsmötet. Bland de deltagande, lottades sex stycken ut att motta var sitt pris i
form av en träningsväska.

• Frisbeegolf med frITid arrangerades i slottskogen. Deltagarna delades upp i grupper
(färre än 8 personer) enligt rekommendationer från FHM för att minska risken för
spridning av Covid-19.

Deltagande i CM
frITid har fortsatt uppmuntra deltagande i Strava CM:et som nu är avslutat. Enligt
frITids egna ihopräkning kom IT-sektionen på en 4:e plats bland de 10 sektioner som
deltog.

Arrangemang av CM
frITid har fortsatt arbetat för att arrangera CM i bordtennis, men har varit tvungna att
avbryta detta arbete då de rådande restriktionerna fortfarande inte lättats.

Aspning
frITid har arrangerat aspning på distans med syfte att väcka intresse för och informera
om frITid. Dessa arrangemang inkluderar:

• Aspkickoff med frITid

• GeoGuessr med frITid

• frITids tredje asptillfälle - digital trekamp

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

övriga sektioners idrottsföreningar.
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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 casekväll arrangerad av Mottagningskommittéen

• Haft teambuilding

• Jobbat med att få phaddrar

• Fortsatt att arbeta med planering av mottagningen

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har NollKIT arrangerat följande:

• 20/4 Phadderlunch. Tillfälle för studenter att ställa frågor om phaddring
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Verksamhetsrapport P.R.I.T.’21, 2021 LP4

Verksamhetsrapport LP4 P.R.I.T.
Allmänt

• Målat märket ovanför Olgas trappor

• Interna möten

• Teambuilding

Rust
• Städat Hubben

Arrangemang
• På grund av pågående pandemi har vi inte kunnat hålla i ordinarie pubrunda LP4
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Verksamhetsrapport sexIT LP4
Allmänt
sexIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Deltagit på F6/D6 aspning.

• Börjat planera och bestämma teman för de bokade gasquerna i lp1.

• Teambuildat

• Fixat profileringskläderna

• Gasqueutbildning för samtliga
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Verksamhetsrapport
Studienämnden, snIT’20/21

Läsperiod 4
2021–05–04

Teknologsektionen Informationsteknik
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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, möten med PL samt interna lunchmöten.

2 Kandidatnivå
• Inget att rapportera

3 Masternivå
• Inget att rapportera

4 Arrangemang
• Skapat digital prisutdelningsceremoni för Pedagogiska Priset.

5 Internt
• Teambuilding
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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.

• Hanterat frågor kring Covid-19.

• Haft möten med Programledningen.

• Deltagit på kårens fullmäktige (FUM).

• Organisatorisk och social arbetsmiljörond

• Arbetat med personlig utveckling inom gruppen.

• Deltagit på möten angående DatE-IT mässans framtid.

• Jobbat med förändring av styrdokument.

• Administrerat sektionens facebook-sidor.

• Jobbat med att förbättra lokalsituationen i EDIT huset samt för IT sektionen.

• Haft möte med sektionens inspektor.

• Haft möten med sektionens organ.

• Haft fyllnadsval till ArmIT.

• Valt in 2 personer till DatE-IT.

• Påbörjat arbete med att arrangera en mottagning för masterstudenter.

Arrangemang
Sen senaste sektionsmötet har styrIT arrangerat följande:

• 10/3 GDPR utbildning

• 29/3 Arrangerat en kväll med styrIT för digIT, FlashIT, ArmIT

• 25/3 styrIT & snIT & EqualIT aspning: Informationskväll

• 12/4 snIT/SAMO/EqualIT aspning

• 14/4 styrIT aspning: Jeopardy

• 21/4 Ordförandemöte där sektionens ordförande träffas för att diskutera gemen-
samma frågor samt diskssionspunkter.
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• 22/4 Bake-Along + Casekväll

• 27/4 styrIT Aspning: Fångarna på Zoom
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2 Propositioner
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Proposition om att öka maxutgifter för profilering

Proposition om att öka
maxutgifter för profilering

styrIT

Bakgrund
Under de senaste åren har det till och från diskuterats om maxutgiften för profilering på
600 kr borde höjas för sektionens kommittéer, och på grund av detta beslöt sig styrIT
för att undersöka frågan. En enkät skickades ut till alla kommittéer med frågor som
inkluderade:

• Vad profileringsbudgeten används till i dagsläget

• Vad som anses som nödvändig profilering för kommitténs verksamhet

• Hur mycket pengar som läggs på profilering

• Vad kommittén har för önskemål om eventuell förändring av budgetposten

styrIT diskuterade även profileringens syfte, vad som anses som profilering, samt kollade
över lagar från Skatteverket. Där kom styrIT fram till att profilering avser arbetskläder,
som i sig ska ha betydelse/ge nytta för att den anställde ska kunna utföra sina arbets-
uppgifter. För sektionens kommittéer diskuterades då exempelvis att kavaj är relevant
för ArmIT i kontakt med företag, samt att träningsställ är relevant för frITids idrotts-
verksamhet. Hoodies diskuterades även som arbetskläder för de som inte har annan
profilering, för att synliggöra sittande och bidra till att våra medlemmar kan se vilka
som är ansvariga för arrangemang.

Tillsammans med enkätsvaren och definitionen av profilering ovan estimerades sedan
kostnader för varje kommittés nödvändiga arbetskläder vilket resulterade i följande:

• OvKIT paket (ovve, hoodie, tshirt) 1600:-

• Kavaj 800:-

• Träningsställ 800:-

• Chalmersmössa 800:-

• Hoodie m. tryck 700:-
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Proposition om att öka maxutgifter för profilering

Ovanstående resultat visar att basbeloppet på 600 kr är för lågt i samtliga fall. Fortsatt
diskuterades att ett jämlikt profileringsbelopp mellan kommittéer borde eftersträvas,
vilket resulterar i förslaget nedan om att höja basbeloppet för samtliga till 800 kr. In-
kluderat i yrkandet ingår även att inte längre räkna tygmärken som man delar ut till
andra som profilering.

I dagsläget går cirka 61 200 kronor (3.91% av sektionens budget) till profilering varje år.
Förändringen skulle öka kostnaden med 15 600, och då hamna på 76800 kronor (4.04%)
per år.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar styrIT:

att i Ekonomiska policyn under §7.1 Profilering ändra från

”Profilering avser profil- och arbetskläder samt tygmärken och andra inventari-
er som köps in med syfte att marknadsföra organisationen.”

till

”Profilering avser profil- och arbetskläder som ger nytta för kommitténs verksam-
het.”

att i Ekonomiska policyn under §7.1 Profilering ändra från

”Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 600 kronor per per-
son och verksamhetsår.”

till

”Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 800 kronor per per-
son och verksamhetsår.”
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att lägga till att sektionsmötet skall delges beslut som
styrelsen tar med mandat som sektionsmötets ställföreträdare

Proposition om att lägga till att
sektionsmötet skall delges beslut

som styrelsen tar med mandat
som sektionsmötets

ställföreträdare
styrIT

Bakgrund
Styrelsen fungerar enligt §3.2.1 i stadgan som ställföreträdare i sektionsmötets frånvaro.
Under vårt år har ett antal beslut tagits av styrelsen i sektionsmötets frånvaro. Även om
styrelsens mötesprotokoll visar alla beslut som tas i sektionsmötets frånvaro så hade det
varit tydligare för gemene sektionsmedlem om styrelsen informerar sektionsmötet om
de besluten. Att styrelsen presenterar beslut som tagits i sektionsmötets frånvaro hade
även tillåtit sektionsmötet att ställa frågor till styrelsen och diskutera frågan på ett mer
naturligt sätt. Då antalet beslut som styrelsen tar i sektionsmötets frånvaro är väldigt
få, tror styrelsen inte att detta kommer lägga till någon avsevärd tid på sektionsmötet.

Förslag
Yrkar på:

att ändra §3.2.1 Beslutsordning i stadgan
från
Sektionsmötet är teknologsektionens högsta beslutande organ. Sektionsstyrelsen
fungerar som sektionsmötets ställföreträdare.

till
Sektionsmötet är teknologsektionens högsta beslutande organ. Sektionsstyrelsen
fungerar som sektionsmötets ställföreträdare. De beslut som styrelsen fattar med
utökat mandat som ställföreträdare för sektionsmötet skall delges sektionens med-
lemmar på nästkommande sektionsmöte.
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Proposition kring DPOer och styrIT

Proposition kring DPOer och
styrIT

styrIT

Bakgrund
Vid sektionsmötet LP4 förra året godkändes en proposition där styrIT 20/21 blev ålagda
att utse en IT-ansvarig samt utvärdera hur detta gick.

Arbetet som IT-ansvarig har under året gått bra med de ansvarsområden som angavs.
Med de tydliga ansvarsområden finns det möjlighet att ha en specifik post som likt
sekreterare eller VO. Men sittande IT-ansvarig i samråd med styrIT känner att det i
dagsläget inte ger något att ha en specifik post utöver ledamot.

Detta var ansvarsområdet som IT-ansvarig fick förra året:

1. Administrera sektionens slack

2. Administrera sektionens G suite

3. Lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssystem

4. Introducera nya kommittémedlemmar till sektionens IT-system

5. Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering samt vara behjälplig
ifrågor som rör GDPR

Istället för att då introducera en ny post kommer de ansvarsområden som fanns för
IT-ansvarig att läggas under styrITs åligganden. Punkt 1 finns i dagsläget redan under
åligganden för styrIT fast i en mer generell formulering. Punkt 2, 3 och 5 kommer i läggas
under styrITs åligganden. Punkt 4 känner inte styrIT behövs läggas under åligganden.
Notera vissa ändringar i formuleringar på själva förslaget.

Om det varje år blir en IT-ansvarig så kan man då börja kolla på att skapa en specifik
post. Men tills dess tror vi det är bättre med flexibilitet för framtida styrITs.

Denna proposition innebär också att DPOer tas bort från reglementet helt då det inte
helt enkelt behövs längre.
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Proposition kring DPOer och styrIT

Förslag
Yrkar på:

att Ta bort §8 Datahantering ur reglementet.

att Lägga till under §3.4.1 Det åligger styrIT i reglementet:

att Ansvara för att sektionens mail och digitala verktyg administreras.

att Ansvara för att lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssy-
stem.

att Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering till förtroendeinval-
da, samt vara behjälplig i frågor som rör GDPR.
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Proposition om ändring av vad talman är ålagd att göra för att förtydliga
fall då talman ej kan delta på sektionsmötet

Proposition om ändring av vad
talman är ålagd att göra för att
förtydliga fall då talman ej kan

delta på sektionsmötet
styrIT

Bakgrund
Inför detta sektionsmöte kunde tyvärr inte invald talman delta. Enligt reglementet behö-
ver invald talman meddela sektionsstyrelsen 5 läsdagar innan mötet, vilket också gjordes.
Detta implicerar då att vår talman inte kan nominera sig själv på det kommande sek-
tionsmötet men reglementet förväntar fortfarande dess nominering. Målet med denna
proposition är att klargöra och förtydliga gällande talman i reglementet.

Förslag
Yrkar på:

att i §6.1.2 Det åligger Talman i reglementet ändra tredje att punkten
från
”om talman inte kan närvara på ett sektionsmöte skall denne meddela detta till
sektions styrelsen fem läsdagar innan mötet.”
till
”om talman inte kan närvara på ett sektionsmöte skall denne meddela detta till
sektionsstyrelsen fem läsdagar innan mötet. Talman är då inte ålagd att no-
minera sig själv till mötets ordförande.”
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om att öka profileringsbudgeten för ArmIT

Motion om att öka
profileringsbudgeten för ArmIT

Joakim ’JaoK’ Ohlsson, Imad ’Night’ Alihodzic

Bakgrund
Från och med i år så har ansvaret för arbetsmarknadsmässan DatE-IT fråntagits ArmIT
och lagts på en separat kommitté. Från DatE-IT så har ArmIT haft en separat profile-
ringsbudget som tidigare år gått till inköp av kavajer, något som är väldigt väsentligt
för kommittémedlemmarna i ArmIT då vi ofta rör oss i företagssamanhang där vi måste
framstå som representabla och proffesionella. Profileringsbudgeten från sektionen har
tidigare då lagts på hoodies.

Men nu finns alltså inte den ekonomiska förutsättningen att kunna köpa både hoodies
och kavajer till varje medlem i ArmIT längre, så vi tvingas att välja enbart ett utav
alternativen. Vi vill därför att den ekonomiska policyn ändras till vår fördel så att vi
kan ha råd att köpa kavajer utan att behöva offra våra hoodies, eller vice versa.

Möjligheten att kunna ha kavajer bidrar även till att ArmIT framstår som mer proffesio-
nella till företagen och på så sätt hjälper det oss att dra in mer pengar till sektionen, så
vi anser att det är en investering som kommer betalas tillbaka till sektoinen mångfaldigt.

Vi anser även att ArmIT’s kavajer är lika väsentliga som overallkommittéernas overaller
och därför borde vi ha samma ekonomiska förutsättningar att kunna köpa profilering
som overallkommittéerna.

Förslag
Yrkar på:

att Ändra en del av den ekonomiska policyn §7.1 från:
“För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare en kostnad på 600
kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.”
till:
“För kommittéerna NollKIT, P.R.I.T., sexIT och ArmIT får ytterligare en kostnad
på 600 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.”
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Svar på: Motion om att öka profileringsbudgeten för ArmIT

Svar på: Motion om att öka
profileringsbudgeten för ArmIT

styrIT

Svar
styrIT ser att syftet med profileringskläder är att ge nytta och ha betydelse för kom-
mitténs verksamhet, och därmed vara särskilt avpassade för arbetet. styrIT ser därmed
fördelen med att ArmIT ska kunna köpa in kavaj då deras arbete kretsar kring företags-
kontakt, dock ser inte styrIT nyttan med att behöva köpa både kavaj och hoodie i det
avseendet.

I övrigt anser även styrIT att en sådan ökning endast är rättvis om den gäller för alla
kommittéer, då liknande motiveringar kan ske för andra. I fallet att alla kommittéer
skulle få ta del av tillskottet på 600 kr skulle sektionens profileringsutgifter öka från
cirka 61 200 kr till 93 600 kr (1200kr/person). I fallet att styrITs proposition gått igenom
angående att höja basbeloppet till 800 kr så skulle kostnaden istället gå upp mot 109 200
kr (1400kr/person). styrIT ser i båda fall det som en för stor utgiftsökning av material
som inte ger direkt studentnytta för alla våra medlemmar.

På grund av ovan anledningar står styrIT därmed inte bakom motionen.
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Ändring av FanbärerITs mandatperiod

Ändring av FanbärerITs
mandatperiod

Tobias Karlsson

Bakgrund
När alla mandatperioder standardiserades så valde FanbärerIT att deras skulle börja
1/6 medans resten av kommittéerna som blir invalda på sektionsmötet i LP4 valde 1/7.
Jag yrkar på att byta FanbärerITs mandatperiod så att den är samma som styrITs
mandatperiod. Detta hade gjort bokföringen för FanbärerITs kassör enklare då hen
slipper tänka på, och bli förvirrad av, flera bokföringsår. En annan fördel är att det ser
snyggare ut med samma siffror i tabellen.

En nackdel är att FanbärerIT 20/21 kommer att sitta en månad länge, men jag ser inte
det som ett större problem.

Jag har mejlat FanbärerIT om denna motion och de hade inget emot den.

Förslag
Yrkar på:

att Att byta ut Tabell 1 i Paragraf 5.1 i Reglementet till Tabell 2.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
2021-05-11– Sida 45 av 83



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Ändring av FanbärerITs mandatperiod

Kommitté Ledamöter Inval Mandat

ArmIT 1 - 5 * LP3 1/5

digIT 1 - 6 LP3 1/5

EqualIT 0 - 2 LP4 1/7

FanbärerIT 0 - 2 LP4 1/6
FlashIT 0 - 3 LP3 1/5

frITid 1 - 4 LP4 1/7

MRCIT 2 - 5 LP2 1/1

NollKIT 2 - 6 LP2 1/1

P.R.I.T. 2 - 6 LP2 1/1

sexIT 3 - 6 LP2 1/1

Tabell 1: Före.

Kommitté Ledamöter Inval Mandat

ArmIT 1 - 5 * LP3 1/5

digIT 1 - 6 LP3 1/5

EqualIT 0 - 2 LP4 1/7

FanbärerIT 0 - 2 LP4 1/7
FlashIT 0 - 3 LP3 1/5

frITid 1 - 4 LP4 1/7

MRCIT 2 - 5 LP2 1/1

NollKIT 2 - 6 LP2 1/1

P.R.I.T. 2 - 6 LP2 1/1

sexIT 3 - 6 LP2 1/1

Tabell 2: Efter.
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Svar på: Ändring av FanbärerITs
mandatperiod

styrIT

Svar
Vi i styrIT ser vinsten i att FanbärerIT följer ett verksamhetsår liknande till det av
resten av kommitteerna som stiger på i LP4. Det vi skulle varit lite fundersamma om
var FanbärerITs samtycke i frågan men eftersom de redan har godkänt motionen från
deras sida känner vi oss nöjda.

Vidare finner vi i styrIT mycket stor tillfredsställelse av att det blir samma siffror i
tabellen och ser då denna motion som en vinst för sektionen mot irreguljära sifferserier.

styrIT rekommenderar sektionsmötet att bifalla motionen.
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Motion om höja maxgräns för teambuildingpengar och arbetsersättning
per tillfälle

Motion om höja maxgräns för
teambuildingpengar och

arbetsersättning per tillfälle
Ida ”Ide” Dahl

Vidar ”Vidde” Magnusson

Bakgrund
Under det senaste året har Sannegårdens pizzeria höjt priset på alla sina pizzor med 3-5
kr vilket innebär att de flesta pizzor inte längre går att köpa på ett teambuilding tillfälle
eller med arbetsersättningen för 8h arbete. Vi anser därmed att det är rimligt att dessa
gränser höjs i takt med prisökningar / inflation. Vi har noterat att teambuilding värdet
inte har justerats åtminstone sedan den ekonomiska policyn digitaliserades 2014 under
vilken period konsumentindexpriset för mat gått upp med ca 7.2%.

Förslag
Yrkar på:

att ändra andra stycket under punkt 7.2 i den ekonomiska policyn
från
”Mat och dryck får inte överstiga 90 kr/person och dag. Ingen andel av denna
summa får läggas på alkoholhaltiga drycker.”
till
”Mat och dryck får inte överstiga 100 kr/person och dag. Ingen andel av denna
summa får läggas på alkoholhaltiga drycker.”

att ändra tabellen under punkt 4 i den ekonomiska policyn
från

Timmar [0-4] (4-8] (8-∞)
Kronor 0 45 90
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Motion om höja maxgräns för teambuildingpengar och arbetsersättning
per tillfälle

till

Timmar [0-4] (4-8] (8-∞)
Kronor 0 50 100
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Svar på: Motion om höja maxgräns för teambuildingpengar och arbets-
ersättning per tillfälle

Svar på: Motion om höja
maxgräns för teambuildingpengar
och arbetsersättning per tillfälle

styrIT

Svar
Vi i styrIT instämmer med motionärerna om att det var länge sedan dessa gränser höjdes
och att saker kostar mer nu jämfört med förr.

styrIT rekommenderar sektionsmötet att bifalla motionen.
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Verksamhetsplan
ArmIT 21/22
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Vad IT-studenterna tycker:

Resultat av undersökning

● Många tycker att gratis mat, arbetsmarknadsmässa och jobbannonser är viktigt.

● Endast 7% vill se evenemang hållas på Lindholmen. (36% av alla svarande var master-studenter)

● Många längtar efter och vill ha fysiska aktiviteter.
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Viktig info som rör verksamheten
● Inget ansvar för Date-IT (ligger på separat kommitté)

○ Mycket mer tid att fokusera på annat
■ Nå ut till fler företag och visa upp ett bredare utbud av företag.
■ Utveckla verksamheten och skapa värdefulla och bestående kontakter.

● Få sökande i år till ArmIT
○ Fokusera på att synas mer internt på sektionen.

● COVID-19
○ Kräver nytänkande och flexibilitet.
○ Vara redo ifall restriktioner försvinner.
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● Vi vill…
○ Hålla fler evenemang över lag.
○ Nå ut till fler företag och visa en bredare arbetsmarknad, gärna internationella företag.
○ Förbättra ArmIT:s interna struktur och uppdatera viktiga dokument samt hemsidan.
○ Få fler samarbetspartners till sektionen och säkra samarbeten för framtiden.
○ Om möjligt, hålla fysiska evenemang.
○ Utveckla och synliggöra ArmIT:s verksamhet mer samt hålla i nytänkande events.
○ Synliggöra oss mer internt på sektionen.
○ Få företag att hålla i mer kurser och workshops.

Vision

● Genom att…
○ Aktivt jobba för att kontakta och nå ut till fler företag.
○ Effektivisera verksamheten och uppdatera gamla rutiner.
○ Utvärdera events och jobba med feedback och respons från både studenter och företag.
○ Reflektera och diskutera kring föregående och pågående verksamhet.
○ Ta fram en tydlig och förbättrad produktkatalog samt hemsida.
○ Hålla i något event som enbart ArmIT.
○ Stärka verksamheten genom sociala medier: Instagram, Facebook och Linkedin.
○ Lägga ner mycket tid och jobba hårt.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
2021-05-11– Sida 55 av 83



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsplan digIT, 2021–2022

Verksamhetsplan digIT
Allmänt
digIT ska enligt reglementet fortsätta underhålla och utveckla system för sektionen. 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 siktar vi på. Vi vill även höja allmäna kunskapen
om de olika tjänsterna som digIT tillhandahåller genom att till exempel göra PR om vi
släpper nya tjänster.

Arrangemang
Vi vill återinföra digITs traditionella workshops och Kod & Vin när pandemin tillåter det.
Tills dess vill Vi undersöka möjligheten att ha digitala workshops öppna för sektionen.
Vi vill även undersöka möjligheterna att hålla arangemang så som hackatons. Vi ska
som tidigare år arrangera en engagerande aspning i LP3.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP4
2021-05-11– Sida 56 av 83
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Verksamhetsrapport FlashIT’21, 2021

Verksamhetsplan FlashIT’21
Foto- och filmverksamhet

• Vid minst ett tillfälle förse sektionens styrelser, arbetsgrupper, nämnder, kommit-
téer och intresseföreningar med profileringsbilder om så efterfrågas av dessa.

• Förse sektionens styrelser, nämnder och kommittéer med fotografier från minst ett
av deras arrangemang per verksamhetsår om så efterfrågas av dessa.

• Erbjuda sektionens organ hjälp med fotografering eller videoinspelning vid ytter-
ligare tillfällen om så efterfrågas och FlashIT har möjlighet i mån om tid.

För att uppmuntra och bidra till ökat fotograferingsintresse
• Arrangera minst ett fotograferingsrelaterat event för sektionens medlemmar.

• Arrangera minst ett event för att öka FlashITs synlighet.

• Arrangera CV-fotografering för sektionens medlemmar.

Kommittén
• Utföra teambuilding.

• Arrangera aspning.
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Preliminär Verksamhetsplan styrIT 21/22

Preliminär Verksamhetsplan
styrIT 21/22

1 Förord
Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kon-
tinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med. Många punkter från
avgående styrelsens verksamhetsplan återkommer i den preliminära planen. Detta främst
på grund av att många av punkterna kommer kräva fortsatt fokus för att de ska slutföras.

På grund av Covid-19 finns det en relativt stor chans att delar av verksamheten inte
kommer kunna genomföras som den brukar under året. Vi väljer dock att vara positiva
och hoppas på att styrelsens och sektionens arbete kommer kunna ske på ett någorlunda
normalt sätt under året, vilket reflekteras i den preliminära verksamhetsplanen.

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 ef-
tersom det är viktigt att nästa års styrIT får arbeta med frågor som de anser är viktiga.

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 en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för sektionens medlemmar.

• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.

• Underhålla och uppdatera dokumentation relaterade till ekonomin.

• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.
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Preliminär Verksamhetsplan styrIT 21/22

• Jobba reaktivt med hur sektionen ska hantera Covid-19.

• Jobba med att återgå till mer normal, fysisk verksamhet.

3 Fokusområden
Förutom det kontinuerliga arbetet kan styrelsen jobba med några fokusområden för att
belysa extra viktiga frågor som sektionen och styrelsen aktivt kan arbeta med för att
sektionen och dess medlemmar ska fungera och må så bra som möjligt. Även delar av
sektionens arbete som inte håller tillräckligt hög nivå och kan utvecklas presenteras.

Valet av fokusområden har grundat sig i frågor och tankar som avgående styrelse har
uppmärksammat under sitt år som potentiella utvecklingsområden, samt åsikter från
sektionens medlemmar. Fokusområdena presenteras inte i någon särskild ordning.

3.1 Hållbar expansion
Grundprogrammet kommer under de närmsta åren att expandera kraftigt samtidigt som
även masterprogrammen utökar antalet platser. Detta leder till att antalet medlemmar i
sektionen kommer öka med ca 25% till år 2025. Detta är en förändring som kommer ske
på längre sikt och även ett projekt som styrelser och sektionen med största sannolikhet
kommer jobba med länge.

3.2 Bättre lokaler och studiemiljö
Enligt studentbarometern upplevs studiemiljön som väldigt dålig av studenterna på IT-
sektionen. Tyvärr är detta ett problem som inte går att lösa enkelt. Vi tror att ett
fortsatt tryck på högskolan angående bristen på lokaler, och kvalitén på de som finns
är viktigt. Utöver detta har högskolan planer på byggnationer och viss omfördelning av
hur lokaler nyttjas där vi tror att det är viktigt att vara i framkant för att kunna ta del
av dess positiva effekter. Även detta är ett långtidsprojekt som sektionen med största
sannolikhet kommer jobba med i många år framöver.

3.3 Förbättrad sammanhållning på sektionen
Sammanhållningen på sektionen, framförallt mellan de som studerar på Campus Johan-
neberg och de som studerar på Lindholmen är i dagsläget undermålig. Det kan finnas
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. Vi tror att sektionen behöver fortsätta arbeta med att säkerhetsställa att
utbildningsinnehållet och kvaliteten på masterprogrammen överensstämmer med för-
väntningarna hos grundprogrammets studenter.

Under den här punkten tror vi också att arbete med att det ska vara mer lockande
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för studenter som studerar på Lindholmen att vara med på arrangemang på Johanne-
berg är viktigt. Samt att jobba med att göra nöjeslivet på Lindholmen mer attraktivt.

3.4 Återgång till normal verksamhet
Sektionens verksamhet har sedan september (i stort sätt) bedrivits endast på distans.
Även verksamheten innan dess bedrevs på ett annorlunda sätt än normalt. Detta har
inneburit att mycket av sektionens verksamhet har stannat upp. Men även att mycket
erfarenhet som fås under ett år som sittande fallit bort. Vi tycker därför att nästa styrelse
och sektionen i sin helhet borde prioritera en återgång till ett mer normalt scenario så
fort restriktionerna tillåter det. Vi tror att ett stort fokus för styrelsen då kommer vara
att skapa en atmosfär där det som var bra och fungerade bra innan pandemin kan
återvända. Samtidigt som de lärdomar som tagits under restriktionerna tas med. Detta
gäller dels för näringslivet på sektionen och för påverkansarbetet mot högskolan.
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5 Budgetar



Intäkter  ArmIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang
3253 Events 45,000.00 kr 3 st (utöver samarbetsavtal)
3253 Events (Hyra lokal och inköp) 18,000.00 kr Beräknad kostnad för 3 events
3251 Föreläsningsmat 60,000.00 kr Beräknad kostnad för 10 lunchföreläsningar
3251 Föreläsningar 100,000.00 kr 10 st föreläsningar
3280 MedIT 25,000.00 kr Från PL

Summa arrangemang 248,000.00 kr

Eget område
3310 Samarbetsavtal 72,400.00 kr Ericsson
3310 Samarbetsavtal 22,950.00 kr Decerno
3310 Samarbetsavtal 30,000.00 kr CPAC (uppskattat)
3261 Annonsering 52,500.00 kr Uppskattning på 15 annonspaket á 3500kr

Summa eget område 177,850.00 kr

Summa intäkter 425,850.00 kr

Kostnader ArmIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang
4210 Mottagningsevenemang 3,000.00 kr
4220 Evenemang (Hyra lokal och inköp) 18,000.00 kr Beräknad kostnad för 3 events
4220 Föreläsningsmat 60,000.00 kr Beräknad kostnad för 10 lunchföreläsningar
4210 Studentnytta 10,000.00 kr
???? MedIT 25,000.00 kr
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Summa arrangemang 116,000.00 kr

Övriga kostnader
4247 Aspning 3,000.00 kr
5910 Reklamkampanj 2,500.00 kr Sponsrade inlägg etc.
4511 Extern representation 2,000.00 kr Visitkort + ta möten med företag
5610 Hyra färdmedel 2,000.00 kr
5410 Inventarier 4,000.00 kr

Summa övriga kostnader 10,500.00 kr

Kommittéen
4510 Teambuilding 5,040.00 kr 630kr per medlem
5420 Förbrukningsmaterial 1,000.00 kr frimärken/kuvert/påsar etc.
5920 Profilering 9,600.00 kr 1200kr per medlem
4241 Överlämning 3,000.00 kr

Summa kommittéen 18,640.00 kr

Summa kostnader 145,140.00 kr

Summa intäkter 425,850.00 kr
Summa kostnader 145,140.00 kr
Enhetens resultat 280,710.00 kr
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Intäkter digIT 2021
Konto Beskrivning Budget 20/21

4210 Arrangemang (nollanlunch) - 1,500.00 kr-                          

Summa intäkter - 1,500.00 kr-                

Kostnader digIT 2021
Konto Beskrivning Budget 20/21

4210 Arrangemang - 3,500.00 kr-                          

4010 Inventarier - 9,500.00 kr-                          

5920 Profilering - 4,200.00 kr-                          

4242 Aspning - 3,000.00 kr-                          

4222 Mat under arrangemang - 6,300.00 kr-                          

4510 Intern representation (Teambuilding) - 4,410.00 kr-                          

4241 Överlämning - 3,000.00 kr-                          

Summa kostnader - 33,910.00 kr-             

Summa intäkter - 1,500.00 kr-                

Summa kostnader - 33,910.00 kr-             

Enhetens resultat - 32,410.00 kr-             
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Intäkter FlashIT
Konto Beskrivning Budget 21/22 Kommentarer

Arrangemang
4210 Övriga arangemang                                 700.00 kr 

Summa Arrangemang                            700.00 kr 

Summa intäkter                   700.00 kr 

Kostnader FlashIT
Konto Beskrivning Budget 21/22

Kommittékostnader
4241 Överlämning                                           - kr Vi har inga företrädare
4510 Teambuilding                              2,520.00 kr 
5920 Profilering                              2,400.00 kr 
4222 Mat under Arbete                              2,000.00 kr 500*4 (för redigering > 4 h)
4242 Aspning                              3,000.00 kr 

Summa Kommittékostnader                         9,920.00 kr 

Övriga kostnader
4010 Inventarier och material                              5,067.00 kr till exempel nya objektiv, sdkort

Summa Övriga kostnader                         5,067.00 kr 

Kostnader Arrangemang
4210 Övriga arangemang                                 700.00 kr 
4312 avgifter iZettle                                   13.00 kr 1.85% av intäkter

Summa Arrangemang                            713.00 kr 

Summa kostnader              15,700.00 kr 

Summa intäkter                   700.00 kr 

Summa kostnader              15,700.00 kr 

Enhetens resultat -            15,000.00 kr 



Budget IT-sektionen 21/22

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 20/21 Preliminär Budget 21/22 Kommentarer

Kommitéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x Intäker sexIT - 134,400.00 kr-                 - 78,000.00 kr-                    Se enhetsbudget "sexIT"

x Intäkter P.R.I.T. - 157,000.00 kr-                 - 80,000.00 kr-                    Se enhetsbudget "P.R.I.T."

x Intäkter NollKIT - 191,750.00 kr-                 - 202,000.00 kr-                 Se enhetsbudget "NollKIT"

x Intäkter snIT - 40,000.00 kr-                    - 40,000.00 kr-                    Se enhetsbudget "snIT"

x Intäkter ArmIT - 687,754.00 kr-                 - 425,850.00 kr-                 Se enhetsbudget "ArmIT"

x Intäkter MRCIT - 17,034.00 kr-                    - -   kr-                               Se enhetsbudget "MRCIT"

x Intäkter FanbärerIT - 39,200.00 kr-                    - 39,200.00 kr-                    Se enhetsbudget "FanbärerIT"

x Intäkter frITid - 4,000.00 kr-                      - 4,000.00 kr-                      Se enhetsbudget "frITid"

x Intäkter digIT - 1,500.00 kr-                      - 1,500.00 kr-                      Se enhetsbudget "digIT"

x Intäkter FlashIT - -   kr-                               - 700.00 kr-                         

Summa kommittéer - 1,272,638.00 kr-              - 871,250.00 kr-                 

Bidrag och Avgifter

3270 Sektionsavgifter - 53,200.00 kr-                    - 54,800.00 kr-                    

3280 Programledningsstöd - 50,000.00 kr-                    - 50,000.00 kr-                    

Summa bidrag och avgifter - 103,200.00 kr-                 - 104,800.00 kr-                 

Sektionen

3215 Jubileumsmiddag - 240,000.00 kr-                 - 240,000.00 kr-                 Estimering från jubileumsmiddagsgruppen

3011 Försäljning Sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                     - Sköts via spreadshirt

3310 Företagssponsring kandidatmiddag - 70,000.00 kr-                    - 90,000.00 kr-                    Båda IT17, IT18 & IT19

Summa sektionen - 320,000.00 kr-                 - 330,000.00 kr-                 

Summa intäkter - 1,695,838.00 kr-    - 1,306,050.00 kr-    



Kostnader
Konto Beskrivning Budget 20/21 Prel Budget 21/22

Kommittéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x Kostnader sexIT - 137,200.00 kr-                 - 83,810.00 kr-                    
Se enhetsbudget ''sexIT''
Enhetens resultat: -5,810.00 kr

x Kostnader P.R.I.T. - 226,840.00 kr-                 - 153,505.00 kr-                 
Se enhetsbudget ''P.R.I.T.''
Enhetens resultat: -73,505.00 kr

x Kostnader NollKIT - 196,840.00 kr-                 - 202,240.00 kr-                 
Se enhetsbudget ''NollKIT''
Enhetens resultat: -0,240.00 kr

x Kostnader snIT - 57,827.85 kr-                    - 57,827.85 kr-                    
Se enhetsbudget ''snIT''
Enhetens resultat: -17827.85 kr

x Kostnader ArmIT - 117,540.00 kr-                 - 145,140.00 kr-                 
Se enhetsbudget ''ArmIT''
Enhetens resultat: 280,710.00 kr

x Kostnader MRCIT - 26,184.00 kr-                    - -   kr-                               
Se enhetsbudget ''MRCIT''
Enhetens resultat: 0,000.00 kr

x Kostnader FanbärerIT - 73,725.00 kr-                    - 73,725.00 kr-                    
Se enhetsbudget ''FanbärerIT''
Enhetens resultat: -34,525.00 kr

x Kostnader frITid - 39,335.00 kr-                    - 39,335.00 kr-                    
Se enhetsbudget ''frITid''
Enhetens resultat: -35,335.00 kr

x Kostnader digIT - 30,760.00 kr-                    - 33,910.00 kr-                    
Se enhetsbudget ''DigIT''
Enhetens resultat: -32,410.00 kr

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

x Kostnader FlashIT - -   kr-                               - 9,920.00 kr-                      
Se enhetsbudget ''FlashIT''
Enhetens resultat: -9,220.00 kr

4213 Serveringstillstånd - 3,500.00 kr-                      - 3,500.00 kr-                      

5610 Kostnader transport - 6,000.00 kr-                      - 6,000.00 kr-                      

Summa kommittéer - 930,751.85 kr-                 - 823,912.85 kr-                 

Revisorer

4260 Matbidrag revisorer - 3,600.00 kr-                      - 3,600.00 kr-                      

4241 Överlämning revisorer - 1,290.00 kr-                      - 1,290.00 kr-                      

4242 Aspning revisorer - 3,000.00 kr-                      - 3,000.00 kr-                      

4510 Teambuilding revisorer - 2,520.00 kr-                      - 2,520.00 kr-                      

5920 Profilering revisorer - 2,400.00 kr-                      - 2,400.00 kr-                      

Summa revisorer - 12,810.00 kr-                   - 12,810.00 kr-                   



Valberedning

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

4241 Överlämning valberedning - 2,300.00 kr-                      - 2,300.00 kr-                      

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

4510 Teambuilding valberedningen - -   kr-                               - 3,150.00 kr-                      Vi tycker det fungerade bra med profilering och teambuilding för revisorerna.

5920 Profilering revisorer - -   kr-                               - 3,000.00 kr-                      Därför tycker vi det är rimligt att även valberedningen får ta del av samma förmån
Summa Valberedning - 7,800.00 kr-                     - 7,800.00 kr-                     

Banktjänster

6571 Försäkring Hubben & the CLOUD - 5,173.00 kr-                      - 5,173.00 kr-                      

6570 Kostnader Banktjänster - 5,500.00 kr-                      - 5,500.00 kr-                      

6572 Bokföringsprogram - 22,245.00 kr-                    - 23,433.00 kr-                    Licens för flashIT

Summa banktjänster - 32,918.00 kr-                   - 34,106.00 kr-                   

Styrelsen

5920 Profilering - 4,200.00 kr-                      - 4,200.00 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 - 2,000.00 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 - 4,410.00 kr-                      - 4,410.00 kr-                      

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

4520 Föreningsutbildning - 45,000.00 kr-                    - 45,000.00 kr-                    

6120 Telefonkostnader - 149.00 kr-                         - 149.00 kr-                         Simkort för jourtelefon

4273 Matbidrag styrelsen - 6,300.00 kr-                      - 6,300.00 kr-                      

5420 Coronarelaterade förbrukningsmaterial - 4,000.00 kr-                      - 1,000.00 kr-                      

5410 Konferensmikrofon - 1,300.00 kr-                      - -   kr-                               

Summa styrelsen - 79,559.00 kr-                   - 79,559.00 kr-                   

Sektionen

5410 Lindholmen inventarier - 20,000.00 kr-                    - 10,000.00 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 - 180,000.00 kr-                 - 260,000.00 kr-                 

Ökas med samma summa som det ökades förra 
året. Båda IT17, IT18 & IT19, justeras ifall IT17 & 
IT18 inte får middag

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

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

4310 Äskningar - 35,000.00 kr-                    - 35,000.00 kr-                    

4521 Kunskapsprov ordförande - 1,300.00 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-                    

4215 jubileumsimiddag - 330,000.00 kr-                 - 330,000.00 kr-                 Estimering från jubileumsmiddagsgruppen

x Verksamhetsfond - 200,000.00 kr-                 - 200,000.00 kr-                 Långsiktigt sparande, blev inte gjort 20/21 

Summa sektionen - 867,800.00 kr-                 - 927,800.00 kr-                 

Summa kostnader - 1,931,638.85 kr-    - 1,885,987.85 kr-    

Summa intäkter - 1,695,838.00 kr-    - 1,306,050.00 kr-    

Summa kostnader - 1,931,638.85 kr-    - 1,885,987.85 kr-    

Rörelsens resultat  -235,800.85 kr  -579,937.85 kr 200,000.00 kr ska plussas på resultatet då dessa läggs på sparande 
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6 Revision



Tobias Karlsson, Linnea Johnsson
Jonas Högne, Stefan Chan

Sektionsmöte 2021-05-11
Utgåva 1

2021-05-06

Revisionsberättelse
Avstigna ej ansvarsbefriade

digIT ’20 William Albertsson & Li Rönning
Har inte uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret. Vi rekommenderar därför att digIT ’20 inte blir
ansvarsbefriade.

ArmIT ’20 Lenia Malki & Artin Abiri
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att ArmIT
’20 blir ansvarsbefriade.

Sittande

EqualIT Lovisa Landgren & Ludvig Ekman
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-25 som vid en ytlig granskning ser mestadelsbra ut.

FanbärerIT Sara Kitzing & Erik Magnusson
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-23 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.

frITid Kevin Svensson & David Möller
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-20 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

NollKIT Clara Simonsson & Eimer Ahlstedt
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-19 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

P.R.I.T. Axel Söderberg & Timothy Nilsson
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-20 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.

SEXIT Lucas Karlsson & Elvina Fahlgren
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-19 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

snIT Arvid Rydberg & Jacob Pedersen
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-20 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.

styrIT Gustav Engsmyre & Carl Holmberg
Har uppvisat bokföring fram till 2021-04-21 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.

1
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7 Ekonomiska berättelser



Intäkter  ArmIT
Konto Beskrivning Budget 20/21 Resultat

Arrangemang
3253 Pub/Casekvällar 55,000.00 kr 0.00 kr

3281 DatE-IT 320,000.00 kr 0.00 kr Pengar har ej inkommit pga problem med fakturereing till företag från elektro, men vi får pengar. Big Sad

3251 Lunchföreläsningsmat 55,000.00 kr 0.00 kr

3251 Lunchföreläsningar 80,000.00 kr 0.00 kr  lunchföreläsningar ericsson är i kontrakt
Summa arrangemang 510,000.00 kr 0.00 kr

Eget område
3310 Samarbetsavtal 132,754.00 kr 137,700.00 kr

3261 Annonsering 45,000.00 kr 34,500.00 kr
Summa eget område 177,754.00 kr 172,200.00 kr

Summa intäkter 687,754.00 kr 172,200.00 kr

Kostnader ArmIT

Konto Beskrivning Summa Summa
Arrangemang

4247 Aspning 3,000.00 kr 1,200.00 kr

4220 Lunchföreläsningsmat 55,000.00 kr 5,120.00 kr

4210 Evenemang (Hyra lokal och inköp) 20,000.00 kr 0.00 kr

4210 Studentnytta 10,000.00 kr 0.00 kr
Summa arrangemang 88,000.00 kr 6,320.00 kr

Övriga kostnader

4210 Mottagningsevenemang 3,000.00 kr 3,754.00 kr överskrider pga att vi fick meddelande från styrit att man inte fick hålla nollan lunch mer så vi fick inte maten såld

5910 Reklamkampanj 2,500.00 kr 0.00 kr

4511 Extern representation 1,000.00 kr 139.00 kr
5610 Hyra färdmedel 2,000.00 kr 403.00 kr
5410 Inventarier 4,000.00 kr 2,723.85 kr

Summa övriga kostnader 12,500.00 kr 7,019.85 kr

Kommittéen
4510 Teambuilding 5,040.00 kr 4,951.00 kr

5420 Förbrukningsmaterial 1,000.00 kr 0.00 kr

5920 Profilering 4,960.00 kr 2,816.00 kr

4241 Överlämning 3,000.00 kr 0.00 kr
Summa kommittéen 14,000.00 kr 7,767.00 kr

Summa kostnader 114,500.00 kr 21,106.85 kr

Summa intäkter 687,754.00 kr 172,200.00 kr

Summa kostnader 114,500.00 kr 21,106.85 kr

Enhetens resultat 573,254.00 kr 151,093.15 kr
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8 Verksamhetsberättelser



Verksamhetsberättelse ArmIT 2020

Vi i ArmIT ville förbättra den interna strukturen inom ArmIT. Detta har vi lyckats med bland annat
genom att uppdatera de gamla kontinuiterna, fört mötesprotokoller med tydlig struktur,
dokumenterat sådant som varit nytt för oss, som t.ex digitala lunchföreläsningar, på ett sådant sätt som
gör det möjligt för andra att följa och re�ektera på olika procedurer vi haft för att e�ektivisera det
interna arbetet. Med detta tillkommer även en förbättrat överlämning i tur med en mer genomgående
kontinuitet samt underlag för nästkommande.

ArmIT har även startat igång ett instagramkonto för att synliggöra vår verksamhet mera samt locka folk
till olika events som hålls i samarbete med oss. På så vis har vi även kunnat nå ut till �er studenter.
ArmIT startade även igång MEDIT tillsammans med Data och Elektro för att förstärka
alumnkontakten

Att marknadsföra fysiskt på Lindholmen har inte varit ett fokus under året då i princip alla
arrangemang blev digitala och därmed räckte det med digital marknadsföring.

ArmIT närvaro under mottagningen ökade under detta år bland annat genom Instagramtävling och
att vi fysiskt stod och delade ut goodiebags första dagen.

Vidare har ArmIT satsat på att inleda djupare relationer med �er företag som mål att kunna få in �er
samarbetspartners till sektionen. Till följd av detta har ArmIT skrivit ett samarbetsavtal med Decerno.
ArmIT håller även diskussion med två andra potentiella samarbetspartners.

I och med corona har ArmIT inte kunnat hålla i några fysiska arrangemang tillsammans med företag.
Istället har ArmIT hållit i ett par digitala lunchföreläsningar för att fortsätta upprätthålla relationen
mellan studenterna och näringslivet.
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Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it
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styrIT’21/22
Här är nomineringarna för styrIT’21/22. Flera av de nominerade har visat ett starkt
intresse för styrITs arbete under en längre period och vi har ett stort förtroende för att
gruppen kommer klara av arbetet som styrelse galant.

Ordförande – Willam ”Sponken” Albertsson

Vice Ordförande – Jacob ”Pi” Pedersen

Kassör – Albert ”Tabbe” Lund

Sekreterare – Tobias ”Hoidi” Karlsson

SAMO – Viktor ”Norris” Fredholm

Ledamot – David ”Mölle” Möller

Ledamot – Josefin ”Josen” Nord
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frITid’21/22
Här är nomineringarna för frITid’21/22. Ett riktigt energiskt gäng som kommer kunna
ta frITids verksamhet i mål.

Ordförande – Johannes ”Forrest” Gustavsson

Kassör – Steffanie ”Aloy” kristiansson

Ledamot – Isabelle ”E.T.” Ermeryd Tancred

Ledamot – Hanna ”Dora” Boquist

Ledamot – Emma ”Stålis” Stålberg
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fanbärerIT’21/22
Här är nomineringarna för fanbärerIT’21/22. Vi har ett stort förtroende för denna lilla
grupp, och vi vet att de kommer att utgöra en stark trupp.

Ordförande – Anders ”Spöket” Bäckelie

Kassör – Viktor ”Norris” Fredholm
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EqualIT’21/22
Här är nomineringarna för EqualIT’21/22. Den nominerade gruppen tror vi kommer
kunna forsätta utveckla EqualIT’s verksamhet med bravur.

Ordförande – Aline ”Alien” Eikeland

Kassör – Hanna ”Paint” Schaff

Ledamot - Sara ”Säpo” Borg
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snIT’21/22
I brist på sökande så nominerar vi snIT’21/22 vakant.
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