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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP1
Teknologsektionen Informationsteknik
Datum: 2021-10-07
Tid: 17:55 - 22:59
Plats: HA1
§1 Mötets öppnande – 17:55
William Albertsson, ordförande i styrIT, öppnar mötet 17:55.
§2 Val av mötets ordförande – 17:56
Vidar Magnusson väljs in till mötets ordförande.
§3 Val av mötets sekreterare – 17:57
Tobias Karlsson, sekreterare i styrIT, väljs in till mötets sekreterare.
§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare – 17:58
Jonas Högne och Theodor Angergård väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.
§5 Fastställande av möteshållning – 17:59
Vidar Magnusson föredrar möteshållningen genom att förklara följande punkter:
• Omröstning
• Talarlista
• Sakupplysning
• Ordningsfråga
• Replik
• Streck i debatten
• Reservation
Mötet fastställer möteshållningen för detta sektionsmötet utan ändringar.
§6 Närvarande 18:03
• it21: 5
• it20: 16
• it19: 8
• it18: 6
• it17: 14
• it16: 4
• Master: 0
• Övriga: 0
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• Totalt: 53
§7 Mötets behöriga utlysande – 18:06
Tobias Karlsson informerar mötet om att mötet utlystes den 22 september, vilket i enlighet med
stadga är minst 10 läsdagar innan mötet.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.
§8 Föregående mötesprotokoll – 18:08
Tobias Karlsson går igenom föregående mötesprotokoll.
• Vi hade inval till EqualIT, FanbärerIT, frITid, snIT, styrIT, Valberedningen samt Talman.
• Vi röstade igenom följande propositioner:
– Proposition om att lägga till att sektionsmötet skall delges beslut som styrelsen tar med
mandat som sektionsmötets ställföreträdare (första godkännandet)
– Proposition kring DPOer och styrIT
– Proposition om ändring av vad talman är ålagd att göra för att förtydliga fall då talman
ej kan delta på sektionsmötet
– Ändring till den ekonomiska policyn
– Facility policy (The Cloud)
– Göra Hubben bokningsbar under omtentaveckor
– Sektionens Engelska namn
– Tillsätta en IT-ansvarig i styrelsen
• Vi röstade igenom följande motioner:
– Ändring av FanbärerITs mandatperiod
– Motion om höja maxgräns för teambuildingpengar och arbetsersättning per tillfälle
• Revision av ekonomi och ansvarsbefirelser gicks igenom.
Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§9 Fastställande av mötets dagordning – 18:10
• styrIT föreslår följande ändringar av dagordningen:
– Lägga till under Personval punkt (a)
∗ Inval till kaffeautomatundersökningsgrupp
• Mötet beslutar att godkänna styrITs ändringar.
Mötet fastställer dagordningen med samtliga ändringarna.
§10 Adjungeringar – 18:12
Föreligger ej.
§11 Meddelanden – 18:13
(a) Kårledningen - Oscar Thune
• Berättar att han är vår sektions kårkontakt och vad det är samt förklarar vad kårledningen
är.
• Nästa fredag fyller kårhuset 20 år. Kommer finnas tårta, ballonger och föredrag.
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2021-10-07, 17:55 - 22:59
Sida 5 av 90

• Of Course har öppnat för ansökningar.
(b) Valberedningen - Jian Shin, Eric Carlsson
• Skriv till eller prata med Valleb om ni har frågor om aspning. Mailadressen är valberedningen@chalmers.it.
• Saxen och Sputnik vann presentkort efter engagemangsmessan.
(c) Programledningen
• Ingen från Programledningen kunde komma så det blir inget meddelande från dem idag.
§12 Interpellationer – 18:19
Föreligger ej.
§13 Verksamhetsrapporter – 18:19
(a) ArmIT
(b) digIT
(c) EqualIT
(d) FanbärerIT
(e) FlashIT
(f) frITid
(g) MRCIT
(h) NollKIT
(i) P.R.I.T.
(j) sexIT
(k) snIT
(l) styrIT
- Mötet äppnar upp för frågor.
• Fråga: Jag såg i ArmITs verksamhetsrapport att de har skaffat visitkort. Kan man få se hur
de ser ut?
• Svar: Jaok håller upp ett kort och visar för alla.
Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump.
§14 Verksamhetsplaner och budgetar – 18:22
(a) EqualIT
• Aline Eikeland föredrar verksamhetsplanen.
• Hanna Schaff föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.
– Fråga: Ni skriver i verksamhetsplanen att ni ”Sammanställer information”. Vad menas
med det?
– Svar: Insamlingen är tanken men vi har inte riktigt pratat om det ännu.
– Fråga: Sjukt snyggt med mensskydd osv. Men jag har hört att JämK har legat på
lokalvården att de ska fixa det.
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– Svar: Det vet vi faktiskt inte hur det är, det finns mensskydd i kårhuset och det finns
mensskydd i basen som JämställD har fixat.
– Fråga: Det finns en budgetpost i styrITs budget för jämlikhet. Är de pengarna tänkta
till att gå till EqualIT eller kan man äska för de?
– Svar styrIT: De kan användas av EqualIT men är inte öronmärkta.
– Fråga: Ni sa lunchförläsningar. Har ni några exempel på vad det skulle kunna vara
för föreläsningar?
– Svar: Vi har kollat med andra vad de har haft, och vi har tänkt att det inte ska vara
företag och vi vill inte konkurrera ut ArmIT.
– Fråga: Det står pridemärken. Är det tygmärken, vattentatueringar eller klistermärken?
Hur känner jag mig cool?
– Svar: Vi ska köpa tygmärken att sälja till andra kommittéer.
– Fråga: För mat arrangörer så ser det ut som att ni utgått ifrån 90kr/8 timmar men
senaste sektionsmötet så röstades det igenom att höja den gränsen till 100kr/8 timmar.
Är det ett misstag?
– Svar: Vi kom på det efter att vi lade vår budget men vi tror att vi inte kommer göra
av dom pengarna ändå, de pengar vill vi lägga på arr istället.
– Fråga: Ni har en intäkt som är försäljning pridemärken. Men ni sa att de inte skulle
kosta något.
– Svar: Det kanske är material tänkte vi.
– Fråga: Angående märken. Jättebra idé. Men det är tanken att andra ska köpa av er?
Kan man göra så?
– Svar: Ja, precis. Tanken är att vi ska sälja med iZettle eller internfordran.
– Fråga: Det är väl så att man inte får köpa in tygmärken för profileringsbudget?
– Svar: Ja precis. Så andra kommittéer borde inte köpa det på sin profileringsbudget.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för EqualIT 21/22.
(b) FanbärerIT
• Anders Bäckelie föredrar verksamhetsplanen.
• Viktor Fredholm föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.
– Fråga: sexIT är ansvariga för sångboken. Har ni haft något samarbete?
– Svar: Det är mer en uppdatering än omskrivning, fysisk bok.
– Fråga: Frackprovningen, är det bara frack eller kan det finnas någon annan högtidsdräkt?
– Svar: Det kan eventuellt bli en högtidsdräktsprovning.
– Fråga: Angående sångboken. Har ni pratat med LP som har skrivt en hemsida för
den?
– Svar: Nej.
– Fråga: Jag blev taggad på frackprovning. Har ni personliga frackar eller någon annan
lösning?
– Svar: Måste kollas på. Hade förhoppning att prata med någon, typ blacktie.se eller
fracklagret.se
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• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för FanbärerIT 21/22.
(c) frITid
• Johannes Gustavsson föredrar verksamhetsplanen.
• Steffanie Kristiansson föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.
– Fråga: Vad blir det för CM? Jag har hört att pingis är kul.
– Svar: Det vet vi inte.
– Fråga: Vad är skillnaden på CM och Arrangera CM i budgeten?
– Svar: Ja, nej, dels så håller vi ett CM och dels så finns det CM som vi går på.
– Fråga: Nollanlunch intäkter och utgifter. Det har redan varit och blev inget så då kan
man bara ”yeet” så är den inte med i budgeten.
– Svar: Jag har kopierat förra årets.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för frITid 21/22.
(d) snIT
• Hugo Mårdbrink föredrar verksamhetsplanen.
• Eric Erlandsson föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.
– Fråga: Går det att få en lista på prisgrejer som man kan vinna för att fylla i kursenkäten?
– Svar: Preliminärt har vi sagt att man kan vinna 500kr på kårkortet.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för snIT 21/22.
(e) styrIT
• William Albertsson föredrar verksamhetsplanen.
• Albert Lund föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.
– Fråga: Det står verksamhetsfond på 250 tusen. Har ni tänkt på vad det ska gå till?
– Svar: Ja vi har tänkt på det. Inte mer än så.
– Fråga: Jag har för mig att i år är ett sånt år som vi måste göra av med väldigt mycket
pengar. Det har varit lite skevt senaste åren.
– Svar: De senaste åren har vi legat ca 500 tusen plus och vi vill egentligen ligga nära
noll.
– Fråga: Under Mastermottagning står det att Mastermottagningsarrangemang täcks
av PL.
– Svar: Ja de ska betala dem 5000.
– Fråga: Jag har hört att ni har köpt in visitkort. Hur får man tag på dem?
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Förste justrerare

Theodor Angergård
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– Svar: Vi har köpt in till SAMO och han delar gärna ut dom.
• Mötet öppnar för diskussion.
– Eftersom sektionen har en tendens att gå plus men försöker gå minus kan vi dra bort
lite pengar från Intäkter jubileumsmiddagen.
– Vi har tänkt på det och vi har ändrat lite på det här. Det går att ändra mer.
– Det fina med jubeliumsmiddagarna är att de ligger sent på året så om vi märker att
vi inte spenderar några pengar är att vi kan sänka biljettpriset enkelt.
– Vi vill bara lägga till en problematik att dessa middagar går runt p.g.a. pengarna.
– Vad är problemet med att gå för mycket plus?
– Sektionen är skriven som en ideell förening och då får vi inte gå med för mycket vinst
för då måste vi betala skatt.
– frITid skulle vilja anmäla sig som volontärer på att spendera pengar.
– Egentligen är detta en fråga, har ni räknat med verksamhetsfonden? Bara för att man
lägger pengarna i en fond så är de inte borta.
– Om man har ett mål för pengarna som man inte har råd med just nu så kan man
räkna det som en utgift.
• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för styrIT 21/22.
Mötet ajourneras i 15 minuter.
§15 Revisionsberättelse – 19:33
• Linnea Johansson föredrar revisionsberättelsen.
• De man rekommenderar att bli ansvarsbefriade är:
–
–
–
–

digIT 20/21
EqualIT 20/21
FanbärerIT 20/21
frITid 20/21

• Öppnar för frågor.
–
–
–
–

Fråga: Ni har skrivit att snITs bokföringen ser bra ut men sen att det inte ser bra ut.
Svar: Bokföringen ser bra ut men det är några smådelar som inte är helt klara.
Fråga: Varför är inte styrIT ansvarsbefriade?
Svar: För att snIT inte är ansvarsbefriade.

• Öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
• Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser – 19:39
(a) digIT 20/21
• William Albertsson föredrar verksamhetsberättelsen.
• Li Rönning föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.
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– Fråga: Arrangerade ni någon ohmsits av något slag?
– Svar: Det gjorde vi inte.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria William Albersson och Li Rönning för digIT 20/21 samt
att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(b) EqualIT 20/21
• Ingen på mötet kan föredra verksamhetsberättelsen eller den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för diskussion.
– Vi borde bordlägga det.
– Öppen Fråga: Vet någon om bordläggning eller beslut trots att de inte är här gjorts
tidigare?
– Båda har hänt.
– styrIT yrkar att bordlägga beslutet till nästa möte.
• Mötet går till beslut om att bordlägga beslutet till nästa möte.
• Det begärs votering via handuppräckning.
– Är det mötets mening att bordlägga beslutet: 11
– Är det mötets mening att inte bordlägga beslutet: 29
• Mötet beslutar att inte bordlägga beslutet.
• Mötet går till beslut om att ansvarsbefria Lovisa Landgren och Ludvig Ekman.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Lovisa Landgren och Ludvig Ekman för EqualIT 20/21
samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(c) FanbärerIT 20/21
•
•
•
•

Sara Kitzing föredrar verksamhetsberättelsen.
Erik Magnusson föredrar den ekonomiska berättelsen.
Mötet öppnar för frågor.
Mötet öppnar för diskussion.
– Bra jobbat med digitala arr.
– Vill uttrycka lite missnöja att ni inte har högtidsdräkt på er.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Sara Kitzing och Erik Magnusson för FanbärerIT 20/21
samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(d) frITid 20/21
•
•
•
•

David Möller föredrar verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.
Mötet öppnar för frågor.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet beslutar att ansvarsbefria David Möller och Kevin Svensson för frITid 20/21 samt
att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

(e) styrIT 20/21
• Gustav Engsmyre föreslår att bordlägga punkten styrIT 20/21 under Ansvarsfrihet och
verksamhetsberättelser till nästa sektionsmöte.
• Mötet öppnar för frågor.
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– Fråga: Varför?
– Svar: För att snIT inte är ansvarsbefriade och då kan inte styrIT bli det.
Mötet öppnar upp för diskussion
– Kan sektionsmötet ansvarsbefria styrIT även om inte alla andra blivit det?
– Sektionsmötet kan göra lite som det vill.
• Mötet går till beslut.
• Mötet väljer att om att bordlägga punkten till nästa sektionsmöte.
§17 Propositioner – 20:01
(a) Proposition om att lägga till att sektionsmötet skall delges beslut som styrelsen tar med mandat
som sektionsmötets ställföreträdare.
•
•
•
•
•

William Albertsson föredrar Propositionen.
Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
Mötet öppnar upp för diskusson.
Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

§18 Motioner – 20:02
(a) Kaffeautomat till Hubben 2.1
• William Albertsson föredrar motionen.
• William Albertsson föredrar styrITs svar och yrkar på ett ändringsyrkande(se styrITs
svar).
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
– Fråga: Har ni funderat på att prata med P.R.I.T.?
– Svar: Vi har inte pratat med P.R.I.T. om det.
– Replik P.R.I.T.: Vi har inte tagit beslut om det men är positiva.
– Fråga: Jag hörde att det fanns en massa pengar som skulle användas.
– Fråga: Om man har något som är värt 25 tusen och det bara står så är stöldrisken
lite jobbig. Har även sett att det finns kaffeautomater att leasa för 200kr i månaden.
– Fråga: Alla gillar inte kaffe så då är det najs med en att ha en maskin som kan göra
choklad också.
– Fråga: Hur gör man vid sittningar då detta ger upphov till stora mängder kaffe?
– Svar: Det är en fråga som gruppen skulle kunna undersöka. Prata gärna med gruppen
att kolla på frågor angående detta.
– Fråga: Skulle kunna ha en på Lindholmen också?
– Replik person som pluggar på Lindholmen: Det pratas om detta redan på
Lindholmen. Finns en liten kaffeprojektgrupp.
– Fråga: Har ni tänkt på hur man skulle använda den här maskinen under arr?
– Svar: Det är inte tänkt att den nya maskinen ska ersätta den gamla
• Erik Henriksson jämkar sig med styrITs tilläggsyrkandet.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
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Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jonas Högne
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(b) Döpa om Hubben 2.1 till Hubben 2.2
• Axel Söderberg föredrar motionen.
• William Albertsson föredrar styrITs svar och yrkar på ett ändringsyrkande (se styrITs
svar).
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.
– Fråga: När har Hubbens fått nya versioner tidigare?
– Svar: Hubben 1 var en lokal som ingen vet var det var någonstans. När vi fick nuvarande lokal blev det Hubben 2.0. När vi fick baren blev det Hubben 2.1.
– Fråga: Har ni snackat med de som målat Hubben 2.1 på baren?
– Svar: Det står inte Hubben 2.1 på baren.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Axel jämkar sig med styrITs ändringsyrkande.
• Mötet går till diskussion.
– Vi har redan haft rum 2421 tidigare. Tycker inte det är så stor skillnad.
– Är detta enhetligt med standard versionsnummer?
– Oklart.
– Kan vi ens göra det här när vi inte vet vad vi ska göra med rummet eller vad det ska
heta?
– Jag tycker att ett nytt rum är minst lika mycket som en ny bar.
– Vi hade en lite inofficiell omröstning i slack, men kan inte denna lokal heta .2?
– .2 kan vara ett av röstalternativen i den uppkommande omröstningen.
– Najs med nytt rum. Men nu är det lite oklart vad som ska hända med rummet. Kan
ses som en morot till sektionen med namnbytet.
– Vem är ansvarig för att byta namnen på Google Maps?
– Replik motionär: Vi ska se över det.
– Motionären säger att de kan lägga sig och se det som en morot.
– Beslutet är om Hubben och inte rum 2421/ceciprummet.
– Det som säger att vi har förfogande över lokalen är dispositionsavtalet och där har
den inte kommit in än.
– Eftersom det inte står i några stadgar eller reglemente så borde P.R.I.T. kunna göra
den här ändringen utan sektionsmötet.
– Replik: Ja det kanske vi får, men vi vill ta det genom sektionsmötet.
– Det tar jättelång tid för dispositionsavtalet att gå igenom.
– Köket har också uppdaterats.
– Jag är förvirrad.
– Någon yrkar på att bordlägga beslutet.
• Mötet går till beslut om bordlägga beslutet.
• Det begärs votering via handuppräckning.
– Är det mötets mening att bordlägga beslutet: 19
– Är det mötets mening att inte bordlägga beslutet: 16
• Mötet beslutar om att bordlägga motionen till nästa sektionsmöte.
(c) Motion om ändring av NollKITs budget verksamhetsår 2021
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• Eimer Ahlstedt föredrar motionen.
• William Albertsson föredrar styrITs svar och yrkar på ett ändringsyrkande (se styrITs
svar).
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.
– Fråga: Vad är after school?
– Svar: Tanken är att om det är någon gång som vi ser en ledig eftermiddag så drar vi
i att fixa mat, kahoot och häng med IT-teknologer.
– Fråga: Vilka ses som puffar?
– Svar: De kommer få veta om det.
– Fråga: Exemplen låter som ganska billiga arrangemang. Har ni nån tanke på vad
pengarna ska gå det?
– Svar: Det är väl framförallt att köpa mat och ev dekor. Om vi vill spendera pengar
så går det att komma på sätt att spendera det.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Eimer jämkar sig med styrITs ändringsyrkande.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
(d) Motion om miljöpolicy
• Linnea Johansson föredrar motionen.
• William Albertsson föredrar styrITs svar och yrkar på ett tilläggsyrkande(se styrITs svar).
• Linnéa lägger ett tilläggsyrkande: vid arrangemang utan anmälan ska det vara minst 50%
som är lakto-ovo-vegetariskt.
• Linnea jämkar sig med styrITs yrkanden 1, 2 och 4.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.
– Fråga: Varför just 50%? Varför inte göra det lätt för arrangören och låta de bestämma?
– Svar: Just för att minska på köttkonsumptionen. Man kan lägga det på arrangören
men då finns det risk att det exempelvis blir bara kött.
– Fråga: Andra sektioner har liknande lösningar. Hur ser de andra ut?
– Svar: Ja, jag har tagit inspiration från V och I. V var ännu striktare och I’s var
krånglig.
– Fråga: Om man köper 50/50 är det inte säkert att alla pizzor äts upp utan slängs.
Har ser du på det?
– Svar: Ja, det har jag också tänkt på. Om man inte säger att det finns 50/50 så finns
det chans att det kommer folk som inte bryr sig så mycket om det.
– Fråga: Om man inte är van att laga det kan det vara svårt att få motivation. Hur
ska man hjälpa till att ge dem idéer? Kan bli lätt att det bli samma lättlagade mat
annars också.
– Svar: Som jag ser det så finns det samma fälla med kött. Men jag tror att vi som individer har en stor kapacitet att hitta vegetariska recept genom att googla på vegetariska
recept.
– Fråga: Grejen med att man inte vet vad man kan göra. Det finns nästan alltid någon
som är vegetarian så matchefer måste ändå tänka på den maten.
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– Fråga: Jag tycker att 50%-regeln låter jobbig att följa.
– Svar: Det är tänkt att den bara ska gälla då det inte finns biljettförsäljning.
– Fråga: Hej Linnéa, hur har du tänkt vid arrangemang så som pubrundan där man
inte lätt kan förutspå vad folk vill ha.
– Svar: Ja det kanske man måste.
– Fråga: Vid arrangemang så som pubrundan så kan man laga minst 50% vegetariskt
och så kan det andra ta slut om det gör det. Tänkte du så?
– Svar: Ja.
– Fråga: Får det inte stå i menyn att det serveras kött?
– Svar: Jo, det får det men det måste finnas ett vegetariskt alternativ.
– Fråga: Sektionsmötesregler är jobbiga skulle vi kunna ta det här nästa sektionsmöte
efter att man pratat med arrangörer osv?
– Svar: Ja, det är väl en idé.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Mötet går till diskussion.
– Var tanken att bordlägga det för att kunna diskutera med arrangörer?
– Många har åsikter och det finns mycket småpill. Jag ville mest väcka idén om detta.
– Jag tycker det är mer än politisk fråga än upp till ”experterna”. Jag tycker också vi
inte har så mycket att att förlora eftersom att den ändå tas upp igen i LP4.
– Yes, Jag fortsätter där föregående talare slutade. Jag tycker att på lunchföreläsningar
att det är svårt att veta vad som köps in, om det är svenskt eller så. Då kan det vara
svårt att verifiera och därför gillar inte jag den 50%-grejen. Och sedan angående att
skjuta fram beslutet, då nästa sektionsmöte är rätt bajs så skulle det bli LP3 och jag
vill få det klart innan jag exar. Individer har åsikter.
– Om man vill skjuta på det så är ordförandemöten ett ypperligt tillfälle att diskutera
det. Håller med föregående talare.
– Vill man ha en projektgrupp för detta istället? Med folk som arrangerat och kanske
Linnéa också. Man kan också tänka på att den tas upp i LP4 så kan man ta det där
om det skiter sig.
– Tänkte bara säga det som sades innan också, det är bra att det tas upp igen. Beslutet
tas nu och åtgärder och hur man anpassar sig utformar sig därefter.
– Ni alla har bra poänger och håller med det ni säger. NollKIT tycker det är en jättebra
idé med vegetarisk mat som kan genomföras. Dock lite svårt med variation och svårt
att laga mycket mat snabbt. Ofta ska mycket lagas samtidigt och om det måste vara
vegetariskt så minskas alternativen ännu mer. Kassörsperspektiv, eftersom det inte
nämnt innan, jag ser inga problem med pengar. Fullt rimligt med den aspekten.
– Ja. Jag vet inte om jag förstått hur det kommer påverka. Jag som sittande P.R.I.T.
undrar om vi, för pubrundan, måste förbereda 50% kött och om det inte säljs så mycket
vegetariskt är det tragiskt om vi säljer slut av kött men inte veg och då har det gått
till spillo.
– Köttet tar slut och till nästa person som vill ha det så kan man säga att det är slut
och erbjuda det vegetariska alternativet.
– Jag tycker detta är mest ett ideologiskt val och viktigt att det går via sektionsmötet.
Tror inte det är några problem för folk att laga vegetariskt mat. Kan ha någon
stödgrupp.
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2021-10-07, 17:55 - 22:59
Sida 14 av 90

– Ja. Jag tänkte säga att det inte är så svårt att laga vegetarisk mat och att man inte
kommer att lära sig att laga om man inte börjar. Har man arr där man inte har
anmälningar så måste man inte har kött och då behöver man inte tänka på matsvinn
och sånt.
– Vi har varit i diskussion i 25 minuter, kan vi gå över till diskussion.
– Vi har redan gått över till diskussion.
– Hej! Vi får inte glömma att man fortfarande har valet att välja kött. Som sades innan,
det kommer ju nästan med 100% komma en person som vill ha vegetarisk mat.
– Vi tycker att det hade varit mer ansträngande som arrangör, men jag är ändå fortfarande positivt inställda till detta, det var lite dåligt formulerat av mig.
– Som min upplevelse som gammal så har jag uppfattningen att man väljer vegetariskt
för att det är lättare och löser många matpref.
– Mycket av det jag tänkte säga är sagt men jag vill fortsätta på samma spår då motionen
kan underlätta då den gör att man slipper tänka på köttet.
– Typ allt har redan sagts. NollKIT har problem men alla era arr har ändå anmälan så
ni behöver inte tänka på det.
– Replik NollKIT: Vanligtvis är inte alla arr anmälan, ex. grill, i år har vi tagit in
p.g.a. covid med det var väl allt.
– Jag vill stryka 50% för att det känns som en jobbigt extra grej att ha koll på som inte
gör någon skillnad i praktiken.
– 50% gör mig förvirrad.
– En annan stryker den.
– Borde jag vara nöjd då?
– Bra punkter. Angående pubar, kommer det påverka om folk köper mat alls? Kommer
de avstå helt? Då kan det hända att mat kan slängas.
– I vårt år som sexIT har vi bara haft vegetariskt för att göra det lättare, gasqueK har
dock regler som kan göra att det krockar. Jag har dock inte koll på vad deras regler
säger just nu.
– Angående att mat kan slängas. Ifall det slängs mycket mat så kan det hända att man
inte går netto plus. Köra något trial-and-error men det kan vara problematiskt att
rösta igenom den direkt.
– Ehm.. Jag kan börja med att säga, när jag var matchef i P.R.I.T. så lagade jag bara
vegetariskt på pubrundan och det blev ingen minskning i antalet sålda maträtter. Min
åsikt är att det inte är så jobbigt att laga veg.
– Jacob Thorselius Pedersen lägger ändringsyrkande att: stryka de två sista punkterna
under andra att satsen.
– Om vi stryker 50%-ändringsyrkandet så betyder det att det måste vara veg?
– Replik Jacob Thorselius Pedersen: Nej.
– styrIT ville stryka ”vid biljettförsäljning”eftersom att man då inte kan servera laktoovo-vegetariskt.
– Sponken stal min idé. Om man inte har biljettförsäljning så går man in lite halvt. Eller
så får de göra som de vill, detta kan göra så att folk skippar biljettförsäljning.
– Begär sträck i debatten
∗ Öppnar upp för diskussion för sträck i debatten.
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· Vad röstar jag om jag tycker som Sponken?
· Det blir tydligt sen.
∗ Mötet går till beslut
∗ Mötet beslutar sträck i debatten
· Tycker samma som Pi (Jacob). Om man ska göra det här ska man gå all-in. Allt
eller inget.9
· Jag tycker också att det är rörigt, om man ska stryka den 50%. Jag tycker att det
ska vara helt vegetariskt om man ändrar något.
· De som känner sig bekväma med vegetarisk kan säga till arrangörer att de finns
och kan hjälpa till.
· Jag känner att vi suttit ett tag så jag vill adjungera i 10 min efter alla har pratat.
· Nä. Jag har inte så mycket att säga. Kul. Nu räddar vi världen.
· Nä.
· Nä det är lugnt.
– Diskussion om ajournering
∗ Ja.
∗ Kommer vi hinna på 10 minuter?
∗ Ja.
∗ Kan vi få en diff om grejer ändras?
∗ Ja.
– Mötet går till beslut om ajournering. Mötet ajourneras i 10 minuter.
– Diskussion om ajournering.
– Mötet går till beslut om ajournering Mötet ajourneras i 5 minuter.
styrIT förklarar förslagen som ligger framme.
Tilläggsyrkanden:
i. Tillbakadragen
ii. Att stryka jämkning nr 1
iii. Att stryka de två sista punkter under andra att-satsen
Jämkning
i. Att under punkt 2 i att-sats 2 lägga till vid arrangemang utan anmälan skall minst
50% av maten vara lakto-ovo-vegetarisk
ii. att Motionen träder i kraft 1:a November (Måndag LV1 i LP2) 2021
iii. att Motionen tas upp för en andra läsning på ordinarie sektionsmöte LP4 2022
iv. att i motionens andra yrkande ändra Från
Om det finns alternativ som inte följer ovanstående punkter, ska det inte vara ekonomiskt fördelaktigt att välja detta alternativ.
Till
Om det finns alternativ som inte är lakto-ovo-vegatariskt, ska det inte vara ekonomiskt
fördelaktigt att välja detta alternativ.
v. Tillbakadragen
vi. att Stryka “vid biljettförsäljning” under andra punkten i andra att-satsen
Mötet går till beslut om andra tilläggsyrkandet.
Mötet beslutar att godkänna andra tilläggsyrkandet.
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• Mötet går till beslut om tredje tilläggsyrkande.
• Votering via handuppräcknings begärs.
– Godkänna tilläggsyrkande tre: 19
– Inte godkänna tilläggsyrkande tre: 21
• Mötet beslutar att inte godkänna tilläggsyrkande tre.
• Mötet går till beslut.
• Linnéa presenterar för sektionsmötet vad som nu gäller i motionen.
• Mötet beslutar att godkänna motionen med tilläggsyrkande två.
§19 Uppdatering av röstlängden – 22:09
• Totalt: 45
§20 Personval – 22:10
(a) Kaffeautomatsundersökningsgrupp
• Personer
– Axel Söderberg, Hugo Mårdbrink, Theodor Angergård presenterar sig och svarar på
frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte är närvarande i
rummet.
– Erik Henriksson nomineras också men är inte närvarande och kan inte svara på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet beslutar att rösta in personerna i klump. Mötet väljer in Axel Söderberg, Hugo
Mårdbrink, Theodor Angergård och Erik Henriksson till Kaffeautomatsundersökningsgrupp.
(b) Inval till temporär mötesordförande
• Vidar Magnusson berättar att då denne har tänkt att söka till posten revisor behöver
mötet en annan mötesordförande under denna punkt. Därmed öppnar mötet upp för inval
till en temporär mötesordförande.
• Personer
– William Albertsson nominerar sig själv till temporär mötesordförande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in William Albertsson till temporär mötesordförande.
(c) Revisorer
• Personer
– Eric Carlsson, Vidar Magnusson, Erik Johnsson och Jennifer Hallberg nominerar sig,
presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande
sökande inte är närvarande i rummet.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet beslutar att rösta in personerna i klump. Mötet väljer in Eric Carlsson, Vidar
Magnusson, Erik Johnsson och Jennifer Hallberg till Revisorer.
(d) Vidar Magnusson blir åter igen mötesordförande.

Vidar Magnusson
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justrerare

Theodor Angergård
Andre justrerare
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(e) Kandidatmiddagsgruppen
• Personer
– Stefan Chan, Josefine Nord och Joakim Ohlsson nominerar sig, presenterar sig och
svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte är
närvarande i rummet.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet beslutar att rösta in personerna i klump. Mötet väljer in Stefan Chan, Josefine
Nord och Joakim Ohlsson till Kandidatmiddagsgruppen.
(f) Jubileumsmiddagsgruppen
• Personer
– William Albertsson förklarar vad Jubileumsmiddagsgruppen innebär.
– Jacob Thorselius Pedersen, Theodor Angergård och Josefine Nord nominerar sig.
– Jacob Thorselius Pedersen nominerar Tobias Karlsson.
– Theodor Angergård nominerar Carl Holmberg.
– De nominerade presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en,
medan resterande sökande inte är närvarande i rummet.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet beslutar att rösta in personerna i klump. Mötet väljer in Jacob Thorselius Pedersen, Theodor Angergård, Josefine Nord, Tobias Karlsson och Carl Holmberg till
Jubileumsmiddagsgruppen.
§21 Övriga frågor – 22:54
(a) Utlottning av biobiljetter.
• Jacob ’π’ Thorselius Pedersen vann en biobiljett.
• Utlottningen stängs.
(b) Utkastning av godis.
• Massa folk vann godis och fick det kastat på sig.
• Utlottningen stängs.
§22 Mötets avslutande – 22:59
Mötet avslutas

Vidar Magnusson
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jonas Högne
Förste justrerare

Theodor Angergård
Andre justrerare
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Verksamhetsrapporter

På följande sidor bifogas verksamhetsrapporterna för samtliga sektionens kommitéer och nämnder.
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Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport ArmIT, 2021–2022 LP1

Verksamhetsrapport ArmIT LP1
Allmänt
ArmIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Skrivit avtal med 4 nya samarbetspartners
– Centiro
– CPAC
– Cilbuper
– Accenture
• Förnyat huvudsponsoravtal med Ericsson.
• Fixat grillkol under mottagningen.
• Hjälpt NollKIT med spons till mottagningen.
• Haft 2 teambuildingtillfällen.
• Designat och köpt in visitkort till nuvarande och framtida ArmIT.
• Lagt upp allmänna annonser från företag.
• Fotograferats av FlashIT.
• Inlett diskussioner med Ericsson om ett Hackathon.
• Haft en undersökning i samarbete med Cilbuper.
– Gratis lunch + AirPods till en vinnare.
• Deltagit i våldpreventionsutbildning.
• Deltagit i suicidpreventionsutbildning.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har ArmIT arrangerat följande:
• 17/8 Delat ut goodie bags till Nollan första dagen.
• 19/8 Emerson monterevent. Tävling och goodie bags.
• 21/8 Arrangerat häng med ArmIT för Nollan. Grillning, lekar och gött häng.
• 22/8 Deltagit på IT-rundvandringen. Musikquiz.
• 25/8 Nollanlunch. Pastasallad.
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• 3/9 Lunchföreläsning med Ericsson.
• 5/9 Lunchföreläsning med Centiro.
• 9/9 Arrangemang för masterstudenter. Pizza, kubb, godis och gött häng som spontant avslutades på andra lång.

Teknologsektionen Informationsteknik
Bifogat material – Sektionsmöte LP1
En del av Chalmers studentkår
2021-10-07– Sida 21 av 90
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport LP1 digIT, 2021–2022

Verksamhetsrapport LP1 digIT
digIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena.
Utöver detta har vi:
• Stöttat digIT’20 i att installera om galaxy.
• Arrangerat digIT-arr under mottagningen där vi introducerade Nollan till några
tjänster.
• Hållt station på IT-rundvandringen.
• Hållt ett fåtal workshops med sittande och didIT.
• Påbörjat och fortsatt utveckling på ett antal andra projekt.
• Krishantering vid problem av våra tjänster.
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Verksamhetsrapport EqualIT
2021–2022
Allmänt
EqualIT har under läsperioden:
• försett Hubbens toaletter med mensskydd.
• hållit regelbundna möten.
• teambuildat internt.

Arrangemang
Sen senaste sektionsmötet har EqualIT:
• arrangerat Nollanlunch.
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Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP1
Allmänt
FanbärerIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena.
Utöver detta och våra veckomöten har vi:
• Representerat Fanan under introfilm på Första dagen
• Haft en station under IT-rundvandringen
• Försett styrIT med pins som såldes under Mottagningens finsittning
• Representerat Fanan under höstens mösspåtagning
• Haft teambuilding

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har FanbärerIT arrangerat följande:
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Verksamhetsrapport FlashIT LP1
Fotouppdrag
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har FlashIT utfört följande uppdragsrelaterat arbete:
• Fotat profilbilder för sektionens kommittéer (och DatE-IT-gruppen).
• Fotat arrangemang under mottagningen:
– Emerson-event
– Gasquesittning
– IT-rundvandringen
– Bäst i Test-sittningen
– Mottagningspub
– Oscarssittningen
– Finsittningen

Arrangemang
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har FlashIT arrangerat/deltagit på följande:
• 18/8 Nollanlunch
• 22/8 IT-rundvandring

Annat kommittéarbete
• Bytt kommitténs plattform från Facebook till flashit.chalmers.it.
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Verksamhetsrapport frITid LP1
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Deltagit på och arrangerat diverse arrangemang under mottagningen.
• Stöttat Nollan i cheeret.
• Införskaffat profileringskläder (kämpar dock fortfarande med det sista)
• Arrangerat fredagsarrangemang för sektionens medlemmar
• Stärkt de interna banden med hjälp av Teambuilding.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har frITid arrangerat följande:
• 18/08 Station på Phadderkampen
• 22/08 Station på IT-rundvandring
• 22/08 PRITid tillsammans med p.r.I.T.
• 24/08 Station på ’Festbuss utan buss’
• 02/09 Mottagningsarrangemang för masterstudenter
• 03/09 Station på ZjukampIT
• 03/09 Multiboll
• 10/09 Volleyboll
• 17/09 Nostalgifredag
• 24/09 Futsal
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Verksamhetsrapport NollKIT
LP1
Allmänt
NollKIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Planeringsveckor
– Detaljplanerat mottagningen
– Informerat Nollan om Chalmers och mottagningen
– Teambuildat
• Phaddring
– Skapat phaddergrupper för phaddrar och delat in alla Nollan
• Videoinspelning
– Introvideo
– Sittningsguide
– Finsittningsvideon
– etc
• Hållt i informationskväll för phaddrar, föreningar och kommittéer
• Teambuilding
• Modulen
• Utvärderat mottagningen
– Via Nollan
– Via phaddrar
– Via föreningar och kommittéer
– Internt
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Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har NollKIT arrangerat följande:
Mottagning
I början av juni fick vi direktiv från Kåren om hur restriktionerna skulle se ut för högskolan under mottagningen med utgångspunkt i de gällande restriktionerna i resten av
landet. Detta underlättade vårt arbete mycket och gjorde att vi fick en tydligare bild
över vilka restriktioner som skulle finnas under mottagningen. I början av sommaren var
det fortfarande inte helt säkert att det skulle bli så, men det visade sig att det blev så
till slut och vår planering behövde inte göras om. Många av arrangemangen inomhus var
platsbegränsade till 50 personer, medan de flesta arrangemangen utomhus var för alla
Nollan som ville komma.
Här är några av de arrangemang som fanns med i år:
• Laserdome
• Watchalongs
• Sittningar av olika slag, ex. bIT, Greklandssittning etc.
• Wild Kids
• Bastu
• Finsittning
• etc

Övriga arrangemang:
• För phaddrar
– Phadderpub
– Phadderkickoff
• 2 Infostreamar för Nollan inför mottagningen
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Verksamhetsrapport LP1 P.R.I.T.
Allmänt
• Interna möten och planering
• P.R.I.T. har utöver mottagningsarr hjälpt NollKIT och andra arrangörer under
mottagningen med bland annat grillar och inventarier
• Arbetat kring pandemi-restriktioner i Hubben
• Köpt kaffe, papper och andra förbrukningsinventarier

Rust
• Renoverat köket:
– Ny köksstomme och bänkskiva
– Ståbord
– Nya mikrovågsugnar
– Kaklat väggen ovanför bänkskivan och diskhon
– Målat köksväggen mot FRUM turkos
– Återgärdad fuktskadad vägg och dåligt gjord rörläggning
– Kasserat fastmonterade kokplattor
– Fräschat upp kvarvarande delar av köket
• Bonat golvet
• Beställt nya miljömöbler samt stolar
• Grovstädat
• Målat väggen mot storhubben i grupprummet turkos
• Påbörjat planering av möblering och renovering av f.d. CESIP-rummet

Arrangemang
• På grund av pågående pandemi har inte ordinarie pubrunda kunnat hållas LP1,
men P.R.I.T. arrangerade en pub under mottagningen för samtliga IT-teknologer
• Mottagningen:
– Tagit emot Nollan första dagen
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– Aktivitet på Phadderkampen
– Station på IT-rundvandringen
– P.R.I.T.id
– Station på Namnlöst arr
– Aktiviteter innan Bastusittningen
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Verksamhetsrapport sexIT LP1
Allmänt
sexIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Teambuildat
• Hjälpt NollKIT med diverse grejer de har behövt hjälp med under mottagningen
(stationer på IT-rundvandringen, phadderkampen, ZjukampIT och namnlöst arr)
• Filmat och visat upp introfilm.
• Phaddrat
• Planerat inför mottagningen.
• Finstädade gasquen inför mottagningen.
• Puffat festU

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har sexIT arrangerat följande:
• Wilda-Western Gasque
• Piratsittning tillsammans med hookIT
• Rocken watchalong
• Witches And Wizards Gasque
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Verksamhetsrapport
Studienämnden, snIT’21/22
Läsperiod 1
2021–10–07
Teknologsektionen Informationsteknik

Chalmers tekniska högskola

Teknologsektionen Informationsteknik
Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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Page 1 of 1
Verksamhetsrapport Studienämnden, snIT’21/22

1 Operativt arbete
• Behandlat inkomna åsikter kring programmet.
• Gått på kursnämnder.
• Deltagit på UU, PL-lunchmöte, programråd, möte med vUO samt interna lunchmöten etc.

2 Kandidatnivå
• Sett till att det finns minst två klassrepresentanter från varje årskurs.
• Hållit klassrepresentantsmöte.

3 Masternivå
• Rekryterat klassrepresentanter.
• Hållit klassrepresentantsmöten på masternivå.

4 Arrangemang
• Hållit två pluggfrukostar samt ett kursvalsmingel. Vi har också bjudit gemene
studenter på snIT-bollar i hubben vid flertal tillfällen.

5 Internt
• Deltagit i SAMO + Studienämndskickoff arrangerad av Kårledningen.
• Haft teambuilding
• Införskaffat hoodies.
• Fyllnadsvalt
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Verksamhetsrapport LP1 styrIT
styrIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Under
sommaren har vi haft en överlämningsperiod med föregående styrelse, både allmänt för
styrelsen och postspecifikt.
Utöver detta och andra åligganden har vi bland annat:
• Hållit i en uppskattad teambuilding för FKIT inför mottagningen.
• Gett stöd till kommittéer inför och under mottagningen.
• Varit med som delarrangörer under IT-rundvandringen samt hållit ett test-sektionsmöte
för Nollan.
• Hållt en mastermottagning för MPIDE och MPSOF eftersom MRCIT är vakantsatt.
• Gått på, och bjudit in kommittémedlemmar till, relevanta utbildningar hos kåren.
• Samordnat riskbedömningar och andra coronarelaterade frågor på sektionen.
• Jobbat med frågor som dykt upp när Coronarestriktioner släppt.
• Fortsatt med regelbundna möten med programledningen.
• Diskuterat med P.R.I.T. om rum 2421 och städ i Hubben.
• Upprättat kontakt med Utbildningsområdesrepresentant där vi bland annat pratat
om lokalbrister i EDIT och framtida inkluderingsfrågor i utbildning.
• Varit i kontakt med en chalmerist som har skapat en ledarskapsutbildning för
kommittéaktiva som kan vara av intresse för sektionen.
• Lanserat en spredshirt-shop för sektionsmerch(shop.chalmers.it) .
Denna första läsperiod har till stor del varit fokuserad på uppstart och mottagning, och
vi hoppas kunna övergå till mer strategiskt arbete framöver.
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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 medlemmar på nästkommande sektionsmöte.
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Motion om Kaffeautomat till
Hubben 2.1
Erik ”Knuten”Henriksson

Bakgrund
Jag lyfter denna motion då den aktuella lösningen till att bryggakaffe i Hubben 2.1 är
undermålig. Som det ser ut just nu bryggs det väldigt mycket Hubben 2.1. Men tyvärr
bryggs kaffet ofta oproportionerligt mellan andel vatten och kaffe. Vilket leder till att
kaffet oftast inte faller många av smurfarna i smaken. Detta hade kunnats lösas med
tydligare instruktioner och en bättre kaffegrunka. Men problemet sträcker sig längre än
smaken.
Det är nämligen så att det slängs stora mängder kaffe, då det ofta är svårt att uppskatta hur många som vill dricka kaffe speciellt på kvällarna. Den nuvarande nuvarande
kaffemaskinen bryter även mot miljöpolicyn vid punkten Övriga energiförbrukande produkter eftersom att kaffebryggaren måste stå på och värma kaffet under längre tid. Det
har även hänt att timern inte använts och kaffebryggaren stått på hela natten.
Sedan inte nog med att mindre kaffe och vatten hade slösats så hade mindre plast slängts
då kaffet till kaffeautomater kommer i större förpackningar vilket ger mindre plast per
gram kaffe.
Övriga fördelar hade varit att kaffet alltid blir gott. Då varje enskild smurf kan välja
styrka på kaffet. Kaffet skulle heller aldrig vara kallt och smurfarna behöver inte vänta i
mer än 11 sekunder per koppkaffe. Samt om sektionen väljer en lite exklusivare kaffeautomat så kan Smurfarna avnjuta ännu mer varma drycker så som, cappuccino, espresso,
varm choklad etc upp till, till exempel 36 olika drycker.
En simpel kaffeautomat för företag hade kostat ungefär 14 000:- och en exklusivare med
36 olika varma drycker hade kostat ungefär 25 000:-. Jag personligen anser att detta är
en kostnad som är överkomlig då vi enklare kan följa miljöpolicyn med en sådan här
automat samt kan också servera ett genomsnittligt bättre kaffe.
Billigare variant exempel:
https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-11-instant-kaffeautomat/
8233312 Exklusivare variant exempel:
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https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-43-instant-kaffeautomat/
8236312

Förslag
Yrkar på:
att Det skapas en projektgrupp nu på mötet LP1 bestående av ungefär 3-5 personer

som ska undersöka möjlighet, intresse och kostnader samt komma med ett resultat
vid nästa sektionmöte i LP2.
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Svar på: Kaffeautomat till
Hubben 2.1
styrIT

Svar
styrIT ser positivt på en utredning om kaffesitutation i Hubben, då det är viktigt för
många som studerar i Hubben. Som motionären nämnar finns det många olika faktorer
att ta hänsyn till innan ett inköp och vi ser behovet av en mer utförlig utredning för att
avlasta sektionsmötet, styrelsen och andra relevanta parter.
Dock ser vi ett problem med att specificera antalet till minst 3 om det olyckligtvis inte
skulle finnas 3 intresserade. styrIT ser hellre att det väljs in ett färre antal nu, än att
bordlägga invalet till senare.
styrIT önskar även att yrkandet delas upp och specificeras så det är tydligt hur inval
och presentation av resultat ska gå till i praktiken.

Förslag
att Stryka existerande att-sats
att Tillsätta en projektgrupp bestående av 1-5 personer med ansvar att undersöka

möjligheter, intresse och kostnader för en kaffeautomat i Hubben.
att Denna grupp presenterar resultatet av undersökning på nästa ordinarie sektions-

möte och lyfter då en motion om inköp i det fall det anses relevant av gruppen.
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2021-09-27
Av P.R.I.T.

Döpa om Hubben 2.1 till Hubben 2.2
Bakgrund:
P.R.I.T. har under året byggt om hela köket i Hubben 2.1 samt så har
sektionen fått tillgång till ”Cetac-rummet”. Detta är två stora förändringar
utav Hubben som borde uppmärksammas genom att döpa om Hubben 2.1
till Hubben 2.2. Motivering är att Hubben 2.0 döptes om till Hubben 2.1 när
sektionslokalen fick en ny bar, en annan stor förändring för Hubben.
Förslag:
Yrkar på:
-

Ändra från ”Hubben 2.1” till ”Hubben 2.2” i stadgor och policys.

-

Ändra från ”Hubben 2.1” till ”Hubben 2.2” i Google maps.

-

Skriva ”Hubben 2.2” i stället för ”Hubben 2.1” på väggen i
sektionslokalen.

Antagen (Dokumenteras av styrIT efter mötets beslut)
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Svar: Döpa om Hubben 2.1 till
Hubben 2.2
styrIT

Svar
styrIT har undersökt sektionens styrdokument för att hitta vart någonstans ”Hubben
2.1” nämns i dessa, men har kommit fram till att ”Hubben 2.1” inte nämns i några av
dessa dokument. ”Hubben 2.1” benämns istället som ”Hubben” eller ”sektionslokalen”.
sytrIT föreslår därför att stryka den första att-satsen i motionen.
Vi i styrIT har valt att ställa oss neutrala i denna fråga eftersom vi ser motionen som
en frågeställning av P.R.I.T. till sektionens medlemmar.

Förslag
Yrkar på:
att Stryka den första att-satsen ”Ändra från ’Hubben 2.1’ till ’Hubben 2.2’ i stadgor

och policys.” i motionen
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Motion om ändring av NollKITs
budget verksamhetsår 2021
Eimer Ahlstedt

Bakgrund
När NollKIT’21s årsbudget lades fanns många okända faktorer som skulle spela stor
roll för det ekonomiska utfallet. Den huvudsakliga faktorn var coronapandemin och de
restriktioner den medför, samt hur dessa skulle påverka mottagningen. Vidare var sponsringen av mottagningen långt ifrån färdig.
Under verksamhetsåret har den interna budgeten ändrats flera gånger. Det som haft
störst påverkan på det ekonomiska utfallet har varit att NollKIT fick in mer än tre gånger
så mycket pengar från sponsorer som budgeterat. Det andra var att Finsittningen bytte
lokal och blev avsevärt dyrare. Flera andra ändringar skedde också, så som minskning av
biljettintäkter för varje enskilt arrangemang. Dessutom kunde inte PTS, Spårvagnsfesten
eller Götaplatsen bli av, några av NollKITs dyrare arrangemang.
När en sammanställning gjordes efter mottagningens slut blev resultatet att tack vare
den höga intäkten från sponsring och lägre utgifter än förväntat vid många arrangemang
finns en del pengar kvar i NollKITs kassa. För att budgeten och utfall ska vara så
representativa som möjligt samt för att möjliggöra att NollKIT avnvänder kvarvarande
kapital till studentnytta, önskar NollKIT ändra sin årsbudget enligt motionens yrkande.

Förslag
Yrkar på:
att NollKIT’21s årsbudget ska ändras från Bilaga A till Bilaga B.
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Bilaga A
Intäkter NollKIT
Konto

Beskrivning

Budget 20/21

Kommentar

Arrangemang
3210
3210

Biljettförsäljning
Mottagningsavgift
Summa Arrangemang

3280
3310
3310

Programledningsstöd
Sponsring modul
Annan sponsring
Summa Övriga Intäkter

-

20,000.00 kr- Intäkter arr
27,000.00 kr- Intäkter arr
47,000.00 kr-

Övriga Intäkter

Summa intäkter

-

130,000.00 kr10,000.00 kr15,000.00 kr155,000.00 kr-

-

202,000.00 kr-

Kostnader NollKIT
Konto

Beskrivning

Budget 20/21

Arrangemang
4511
4210
4210
4210
4210
4210
4210

PTS
Phadderarrangemang
Götplatsen
Spårvagnsfesten
Hajk
Övriga Arrangemang
Finsittning

-

4010
4242
5610
4210

Nolluppdrag
Aspning
Övrig Transport
Oförutsedda Avgifter
Summa Arrangemang

-

4,800.00 kr- Extern rep.
3,000.00 kr2,500.00 kr- MK planerar "vanlig" mottagning
11,500.00 kr15,500.00 kr51,000.00 kr63,800.00 kr- Lokalhyra redan bestämd
2,000.00 kr3,000.00 kr3,500.00 kr7,000.00 kr167,600.00 kr-

Går mest till material, en del 4220 mat
Maxkostnad
M/Lånad bil
Högre än tidigare pga corona

Kommitén
4510
5940
5920
4220
6990
4010

Teambuilding
Modul
Profilering
Mat Planeringsarbete
Filmer Mottagningen
Materialinventarie

-

5,040.00 kr- Maxkostnad
8,000.00 kr9,600.00 kr- Maxkostnad
5,000.00 kr- Under maxkostnad
1,000.00 kr3,000.00 kr-
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Överlämning
Summa Övriga Intäkter

-
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3,000.00 kr- Maxkostnad
34,640.00 kr-

Summa kostnader

-

202,240.00 kr-

Summa intäkter

-

202,000.00 kr-

Summa kostnader

-

202,240.00 kr-

Enhetens resultat

-

240.00 kr-
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Bilaga B
Intäkter NollKIT
Konto

Beskrivning

Budget 20/21

Arrangemang
3210

Biljettförsäljning
Summa Arrangemang

3280
3310

Programledningsstöd
Intäkter sponsring
Summa Övriga Intäkter

-

28,650.00 kr- Redan genomfört, matchar utfall
28,650.00 kr-

-

135,000.00 kr- Redan genomfört, matchar utfall
88,750.00 kr- Redan genomfört, matchar utfall
223,750.00 kr-

Övriga Intäkter

Summa intäkter

-

252,400.00 kr-

Kostnader NollKIT
Konto

Beskrivning

Budget 20/21

4210
4210
4210
4210

Arrangemang
Phadderarrangemang
Hajk
Övriga Mottagningsarrangemang
Finsittning

-

4,000.00 kr13,000.00 kr74,000.00 kr98,000.00 kr-

4010
4242
5610
4210

Nolluppdrag
Aspning
Övrig Transport
Oförutsedda Avgifter

-

1,100.00 kr3,000.00 kr2,800.00 kr5,000.00 kr-

4511
4210

PuffTackSittning
Arrangemang efter mottagningen
Summa Arrangemang

-

4510
5940
5920
4220
6990
4010
4241

Teambuilding
Modul
Profilering
Mat Planeringsarbete
Filmer Mottagningen
Materialinventarie
Överlämning
Summa Övriga Intäkter

Redan genomfört, matchar utfall
Redan genomfört, matchar utfall
Redan genomfört, matchar utfall
Redan genomfört, matchar utfall
Redan genomfört, matchar utfall
Maxkostnad, oförändrad
Bättre approximation än stående budget
Bättre approximation än stående budget

4,000.00 kr12,000.00 kr- Exempelvis After School, ET-häng
216,900.00 kr-

Kommitén
-

5,040.00 kr8,800.00 kr9,600.00 kr5,000.00 kr1,000.00 kr3,000.00 kr3,000.00 kr35,440.00 kr-

Maxkostnad, oförändrad
Redan genomfört, matchar utfall
Maxkostnad, oförändrad
Under maxkostnad, oförändrad
Redan genomfört, matchar utfall
Maxkostnad, oförändrad
Maxkostnad, oförändrad

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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Summa kostnader

-

252,340.00 kr-

Summa intäkter

-

252,400.00 kr-

Summa kostnader

-

252,340.00 kr-

Enhetens resultat

-

60.00 kr-
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Svar på: Ändring av NollKITs
budget verksamhetsår 2021
styrIT

Svar
Eftersom en budget är tänkt som en plan på hur ekonomin under året ska skötas, anser
styrIT att det är opassande att driva igenom stora ändringar baserat på utfallet. Dock är
tanken om att fråga sektionen om lov för att kunna spendera spendera mycket pengar på
arrangemang som inte ursprungligen ingick i varken budget eller verksamhetsplan bra.
Enligt Bilaga B innebär studentnytta i detta fall ”PuffTackSittning” och ”Arrangemang
efter mottagningen”, vilket enligt styrIT är bra förslag på hur pengarna kan spenderas.
Därav yrkar styrIT på att motionen bifalles med följande ändringsyrkande:

Förslag
att Stryka existerande att-sats
att NollKIT’21 får lägga pengar på PuffTackSittning och andra arrangemang efter

mottagning (exempelvis After School och/eller ET-häng) på en sammanlagd kostnad av cirka 16 000 SEK.
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Motion om miljöpolicy
Linnea Johansson

Bakgrund
Animalieproduktionen står enligt livsmedelsverket för nästan 15 procent av världens
totala utsläpp av växthusgaser1 . Enligt WWF står köttkonsumtionen för cirka hälften
av de totala utsläppen från maten vi äter i Sverige 2 . För att minska dessa siffror och
människans totala påverkan på miljön måste alla bidra.
På IT-sektionen har vi (vanligtvis) ett stort antal arrrangemang där det serveras mat
till ett stort antal människor. Därför har vi nu möjligheten att påverka hur vi skall
tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
Enligt WWF:s Kött- 3 , Fisk- 4 samt Vegoguide 5 , följer lakto-ovo-vegetarisk mat i de
allra flesta fall minst gul markering (för Köttguiden gäller kategorin “Klimat”).

Förslag
Med ovan som bakgrund och med inspiration av I:s, KFKB:s och V:s miljöpolicy yrkar
jag
att I Miljöpolicyn lägga till en ny punkt 2.2 vid namn ”Mat” (och därmed flytta ner

övriga punkter ett steg)
att Under §2.2 lägga till följande paragrafer:

• All mat under arrangemang arrangerade av eller finansierade av sektionen
eller dess föreningar skall vara lakto-ovo-vegetarisk. Lakto-ovo-vegetarisk definieras som vegetarisk (icke-animalisk) mat samt mejeriprodukter och ägg.
• Arrangören kan välja att det ska finnas alternativ som inte följer ovan punkt,
som alltså inte är lakto-ovo-vegetarisk. Gästen måste då aktivt välja detta
1
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2013/2013_ livsmedelsverket_17_animalieproduktionens_miljopaverkan.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
2
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/kott-och-miljo/
3
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/
4
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/fiskguiden/
5
https://www.wwf.se/vegoguiden/
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alternativ vid biljettförsäljning. Gör gästen inget val skall maten följa punkten
ovan.
• Om det finns alternativ som inte följer ovanstående punkter, ska det inte vara
ekonomiskt fördelaktigt att välja detta alternativ.

Teknologsektionen Informationsteknik
Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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Svar på: Motion om miljöpolicyn
styrIT

Svar
styrIT anser att motionen faller väl i linje med sektionens miljöpolicy samt nuvarande
styrITs föreslagna verksamhetsplan. Mer konkret så kommer motionen förhoppningsvis
att bidra till ett minskat klimatavtryck vilket är bra på många andra sätt än bara på
pappret.
Dock finns det en oro att motionen kan leda till att arrangörer känner sig begränsade i
vad de tillåts göra i sitt idealla arbete, vilket kan tänkas leda till en lägre ambitionsnivå
när det kommer till mat under arrangemang. Utöver det så kan punkt två och tre i den
andra att-satsen tänkas leda till att det blir krångligare för arrangörer, men erbjuder
samtidigt gästerna en viss flexibilitet vilket kan vara uppskattat.
Med dessa för- och nackdelar i åtanke avstår styrIT från att yrka på vare sig bifall eller
avslag, men uppmuntrar till följande ändringar ifall motionen bifalles.
För att arrangörer ska hinna anpassa sina arrangemang till ett eventuell bifall, så föreslår
styrIT att ändringarna börjar gälla från och med 1:a November (Måndag LV1 i LP2)
2021. Då motionen har en svårförutsägbar och potentiellt stor inverkan på sektionens
verksamhet och arrangemang föreslår styrIT att den tas upp för en andra läsningen i
LP4 2022 för att avgöra huruvida ändringarna bör behållas.
Utöver detta anser styrIT att den andra att-satsen berör arrangemang med, respektive
utan, biljettförsäljning olika vilket kan tolkas som att arrangemang utan biljettförsäljning alltid måste servera endast lakto-ovo-vegetariskt. Detta tror styrIT inte är vad som
avses med motionen och yrkar därav på att att-satsen ska omformuleras.
På ett liknande sett kan sista att-satsen också omformuleras för att motverka tolkningar
som förmodligen inte är avsiktliga.
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Förslag
att Motionen träder i kraft 1:a November (Måndag LV1 i LP2) 2021
att Motionen tas upp för en andra läsning på ordinare sektionsmöte LP4 2022
att Stryka vid biljettförsäljning under andra punkten i andra att-satsen
att I yrkandet ändra

från
Om det finns alternativ som inte följer ovanstående punkter, ska det inte
vara ekonomiskt fördelaktigt att välja detta alternativ.
till
Om det finns alternativ som inte är lakto-ovo-vegatariskt, ska det inte vara
ekonomiskt fördelaktigt att välja detta alternativ.
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Verksamhetsplan EqualIT
2021–2022
Allmänt
EqualIT planerar under året att göra det som åligger kommittén, vilket är följande:
• att arrangera minst 1 arrangemang med jämlikhetsfokus per läsår.
• att vara SAMO behjälplig i jämlikhetsarbete.
• att bistå sektionen med utbildning i jämlikhet.
Utöver detta planerar EqualIT:
• att tillhandahålla mensskydd till sektionslokalen Hubben 2.1s toaletter.
• att hålla nära kontakt med andra jämlikhetsgrupper på Chalmers.
• att sammanställa information om jämlikhetsläget på sektionen.

Arrangemang
Möjliga typer av arrangemang EqualIT kan komma att hålla:
• Queerfilmkväll
• Bokcirkel
• Middag för kvinnor och ickebinära
• Diskussionskväll
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Verksamhetsplan FanbärerIT
FanbärerITs huvudsyfte är att se till att fanan är representerad på rätt sätt vid lämpliga tillfällen. Dessutom skall kommittén anordna minst ett mindre arrangemang per
termin, vilka är antingen av finare och/eller kulturell karaktär. Slutligen erbjuder även
FanbärerIT pins och frackband till försäljning för sektionens medlemmar.

Arrangemang
Under verksamhetsåret 21/22 planerar FanbärerIT följande:

LP1
• Mottagning: Representera Fanan under introfilm på Första dagen
• Mottagning: IT-Rundvandring
• Representera Fanan under höstens mösspåtagning
• Representera Fanan under sektionsmöte LP1
• Cocktailkväll

LP2
• Glöggmys
• Representera Fanan under sektionsmöte LP2

LP3
• Vin&Choklad-Provning
• Frackprovning
• IT-Bal
• Representera Fanan under sektionsmöte LP3

LP4
• Representera Fanan under vårens mösspåtagning
• Aspning
• Sångboksittning med aspar
• Representera Fanan under Cortégen

Teknologsektionen Informationsteknik
Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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• Representera Fanan under sektionsmöte LP4
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Verksamhetsplan frITid
Vision
frITid har som huvudsyfte att anordna idrott- och fritidsrelaterade aktiviteter för alla ITteknologer på Chalmers. Visionen är att genom dessa arrangemang få fler på sektionen
att röra på sig vilket leder till att fler mår bättre, psykiskt som fysiskt, samt ger en
starkare gemenskap på sektionen.

Arrangemang
Under året kommer frITid hålla både regelbundna idrottspass samt extra arrangemang
för att ge ett brett utbud av idrottsaktiviteter.

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

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

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

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

Inköp
Under året har frITid som plan att underhålla samt utöka sitt inventarie för att kunna
erbjuda sektionen en bredare repertoar av aktiviteter.
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Chalmersmästerskap
Chalmersmästerskapen är en tävling för chalmerister som arrangeras inom olika idrotter
av idrottskommitéer på Chalmers.

Arrangera
frITid skall jobba för att arrangera ett eget CM.

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

Kommunikation
För att kunna nå ut och ha en fortsatt effektiv verksamhet är det viktigt att se till att
frITid hörs och ses.

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

Intresseundersökning
frITid skall under första läsperioden skicka ut en intresseundersökning för vilka aktiviteter sektionens medlemmar vill se, och sedan ta med svaren vidare till planeringen av
idrottspass.
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En del av Chalmers studentkår
2021-10-07– Sida 59 av 90
The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
Page 1 of 3
Verksamhetsplan Studienämnden, snIT’21/22

Innehåll
1 Förord

2

2 Operativt arbete

2

3 Fokusområden
3.1 Synas mer . . . . . . . . . . . . .
3.2 Kursenkäter . . . . . . . . . . . .
3.3 Masterverksamhet . . . . . . . .
3.4 Arrangemang . . . . . . . . . . .
3.5 Struktur, ansvar och kontinuitet

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

2
2
2
3
3
3

Teknologsektionen Informationsteknik
Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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1 Förord
Verksamhetsplanen grundar sig i de åligganden som finns i sektionens styrdokument
samt de existerande förväntningarna på snIT. Utöver de åligganden tänker vi även ta
oss an diverse olika områden vi i sittande nämnd brinner för.

2 Operativt arbete
De kontinuerliga åtaganden snIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Dessa består av att:
• Gå på de olika utskott, arbetsgrupper, Programråd samt övriga möten som snIT
skall vara representerade på
• Behandla frågor rörande utbildningskvalitén och programmet som helhet
• Behandla inkomna och uppmärksammade problem med kurser
• Övervaka studiekvalitén i form av kursnämnder, utvärderingar mm.
• Administrera utdelandet av Pedagogiska priset.
• Hitta/utse klassrepresentanter
• Arrangera aspirationsperiod för att locka personer att söka till nästa års snIT

3 Fokusområden
Utöver det kontinuerliga arbetet kommer snIT’21/22 jobba med några olika fokusområden för att belysa extra viktiga frågor. Dessa frågor anser vi vara viktiga för att
utbildningen skall fungera väl och/eller för att utveckla delar av programmet och studieövervakningen som inte håller tillräckligt hög nivå i dagsläget.

3.1

Synas mer

Vår ambition är att fortsätta tydliggöra snITs verksamhet och den funktion studienämnden fyller. Det är av stor vikt att sektionens medlemmar vet vilka möjligheter de har
att vara med och påverka sin utbildning, särskilt för de nya studenterna som inte har
någon tidigare erfarenhet av högskolestudier. Detta vill vi åstadkomma genom att testa
nya slags arrangemang för att öka räckvidden.

3.2

Kursenkäter

Svarsfrekvensen på kursenkäter är fortfarande förhållandevis låg och det skulle gynna
sektionen och programmet om den blev bättre. Vi vill fortsätta hålla kursenkätsfika och
överse möjligheten att lotta ut priser till studenter som svarar på enkäterna.
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3.3

Masterverksamhet

Vi tänker fortsätta arbetet med att inkludera masterprogrammen mer i vår verksamhet.
Visionen är att utse fler klassrepresentanter på masternivå, med en bredare representation, samt hålla fler klassrepresentantsmöten med dessa. Utöver detta tänker vi gå på
fler kursnämndsmöten och fortsätta bygga på en kontinuitet för masterverksamheten.

3.4

Arrangemang

Vår ambition är att regelbundet, minst en gång per läsperiod, arrangera studierelaterade
arrangemang såsom pluggfrukostar, gärna tillsammans med andra kommittéer.

3.5

Struktur, ansvar och kontinuitet

Det finns en välskriven kontinuitet från tidigare år, men den skulle kunna sammanfattas och göras mer ordnad. Detta vill vi fortsätta arbeta med. Vi vill också organisera
dokumenthantering för att underlätta det administrativa arbetet.
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Verksamhetsplan styrIT 21/22
1 Förord
Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kontinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med.
På grund av Covid-19 så finns det en risk att delar av verksamheten inte kommer kunna
genomföras som den brukar under året. Vi väljer dock att vara positiva och hoppas på
att vårt och sektionens arbetet kommer kunna ske på ett någorlunda normalt sätt under
året, vilket reflekteras i verksamhetsplanen.

2 Operativt arbete
De kontinuerliga åtaganden styrIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Detta jobb består av att:
• Delta på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som styrIT skall vara
representerade på.
• Behandla frågor rörande sektionen som helhet.
• Hantera incidenter.
• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva.
• Behandla inkomna äskningar.
• Vara delarrangör av Kandidatmiddagen.
• Arrangera sektionsmöten.
• Underhålla styrdokument.
• Arbeta för att sektionens medlemmar ska må så bra som möjligt.
• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.
• Underhålla och uppdatera dokumentation relaterade till ekonomin.
• Jobba reaktivt med hur sektionen ska hantera Covid-19.
• Underlätta återöppningen av sektionen efter Covid-19.

3 Fokusområden
Förutom det kontinuerliga arbetet har styrIT’20 valt några fokusområden som vi ska
jobba mer med under årets gång. Detta för att belysa vad vi ser som viktiga frågor
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kopplade till nöjeslivet, studiemiljön och sammanhållningen på sektionen. Förutom detta vill vi förbättra och utveckla områden av sektionens arbete som vi anser inte håller
tillräckligt hög nivå.
Valet av fokusområden har grundat sig i rekommendationer från förra årets styrelse,
åsikter från sektionen samt områden som framkommit under diskussion inom styrelsen.
Fokusområdena presenteras inte i någon speciell ordning.

3.1

Hållbar expansion

Grundprogrammet har de senaste åren ökat markant samtidigt som även masterprogrammen utökar antal platser. Antalet sektionsmedlemmar har i och med detta ökat, och
den utvecklingen kommer fortsätta. Styrelsen vill därför ta en aktiv roll i förhandlingarna
med högskolan så att vi kan behålla eller förbättra studiemiljön och utbildningskvaliteten på sektionen. Ett ökat medlemsantal på sektionen kan även ge konsekvenser inom
nöjeslivet, då fler deltagare kan sätta nya krav på arrangörerna. Vilka dessa konsekvenser
kan vara, och hur de förebyggs, vill vi jobba med under året.

3.2

Bättre lokaler och studiemiljö

Enligt studentbarometern upplevs studiemiljön som väldigt dålig av studenterna på ITsektionen. Tyvärr är detta ett problem som inte går att lösa enkelt. Styrelsen vill därför
trycka mer på högskolan angående bristen på lokaler, samt på att studiemiljön i lokalerna
som finns är dålig. Utöver detta vill styrelsen jobba med att utnyttja den tillgängliga
ytan i Hubben på bästa sätt och färdigställa det sista arbetet med The Cloud.

3.3

Ekologisk hållbarhet

En allt mer oundviklig fråga är den om ekologisk hållbarhet. Det är tydligt att en omställning till mer hållbara organisationer är viktigt idag, och då ska sektionen göra vad
den kan. Det är inte sektions direkta klimatavtryck som kan påverkas, utan även de
studenter som är och kommer vara en del av sektionen färgas och kan få förändrade
vanor av det som sker här. En omställning till mer hållbara matvanor, konsumtion av
engångsartiklar och inköp av större inventarier är förslag på områden där sektionen kan
minska sitt avtryck.

3.4

Jämlikhet

Med tidigare styrelsers arbete som utgångspunkt vill vi undersöka hur jämställdhet och
andra jämlikhetsfrågor kan arbetas med på sektionen. Detta arbetet kan sträcka sig hela
vägen från rekrytering av nya IT-studenter till arbetsmarknaden efter studierna. Detta
passar bra då det även på utbildningsnivå ska fokusera mer på jämlikhetsfrågor. Där
kan det finnas en roll för styrelsen att föra studenternas talan att det introduceras bra,
och att feedback från studenterna når fram till relevanta parter. Utöver detta gör vill vi
fortsätta bana vägen för EqualIT som såklart har en viktig roll i frågan.
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3.5

Transparens

Styrelsen gör en del arbete och får en del information från andra parter så som programledningen och kåren som inte alltid görs lättillgänglig för gemene sektionsmedlem.
Vi har för avsikt att motverka denna brist, med en förhoppning om att det kan ge ett
ökat intresse för sektionen i allmänt och styrelsen i synnerhet. Preliminära förslag på
hur detta kan genomföras är regelbundna nyhetsbrev där arbete och ny information från
styrelsen, kåren, programledningen och andra relevanta parter presenteras.
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Intäkter EqualIT
Konto
Bidrag 3280

Beskrivning

Summa

Programledningsstöd

20,000.00 kr

Summa bidrag

Kommentar

20,000.00 kr

Arrangemang 3210

Pub

8,000.00 kr

3210

Sittning

4,000.00 kr

3210

Nollanlunch

340.00 kr

Summa arrangemang

12,340.00 kr

Försäljning material 3999

Försäljning pridemärken

Summa försäljning material

1,000.00 kr
1,000.00 kr

Summa intäkter

33,340.00 kr

Kostnader EqualIT
Konto
Arrangemang 4210

Beskrivning

Summa

Kommentar
Fokus jämställhet/jämlikhet/hbtq eller liknande

Lunchföreläsning

20,000.00 kr

4210

Pub

8,000.00 kr

4210

Sittning

4,000.00 kr

Finare sittning för kvinnor och ickebinära

4210

Övriga arrangemang

2,000.00 kr

T.ex. myskväll, diskussionskvällar, enkätfika

4210

Nollanlunch

606.00 kr

Summa arrangemang

34,606.00 kr

Material 5420

Mensskydd

1,500.00 kr

Till Hubbentoaletterna

5920

Material

2,500.00 kr

Prideflagga, pridemärken (att sälja)

4010

Böcker

1,000.00 kr

Några kopior till bokcirkel, doneras till Hubben efteråt

Summa material

5,000.00 kr

Kommittéen 4241

Överlämning

1,505.00 kr

215*7

5920

Profilering

2,400.00 kr

800*3

4222

Mat till arrangörer

540.00 kr

2x8h eller 4x4h för 3 pers

4510

Teambuilding

1,890.00 kr

630*3

4242

Aspning

3,000.00 kr

Summa kommittéen

9,335.00 kr
Summa kostnader

48,941.00 kr

Summa intäkter

33,340.00 kr

Summa kostnader

48,941.00 kr

Enhetens resultat

-15,601.00 kr

Intäkter FanbärerIT
Konto

Beskrivning

Summa

Kommentar

Arrangemang
3210 Intäkter Arrangemang
3230 Intäkter Pins och Frackband

Summa arrangemang

36,000.00 kr Bal 24 kkr, 7,5 kkr provningar, 3,5 kkr cocktaillkväll
3,200.00 kr Baserat på förra årets resultat, ca 100 pins + ca 5 frackband

39,200.00 kr
Summa intäkter

39,200.00 kr

Kostnader FanbärerIT
Konto

Beskrivning

Summa

Kommentar

Arrangemang

Bal 34 kkr, 11,5 kkr provningar, 5 kkr cocktaillkväll, 7,5kkr övriga
58,000.00 kr arr

4210 Arangemang
4242 Aspning

3,000.00 kr

5410 Inventarier

250.00 kr

5420 förbrukningsmaterial
4222 Arrmat

Summa arrangemang

250.00 kr
1,800.00 kr
63,300.00 kr

Kommittéen
4510 Teambuilding

2,520.00 kr 630 kr * 4

5920 Profilering

3,200.00 kr 800 kr * 4

4241 Överlämning

1,720.00 kr 215 kr * 8

4600 Kemtvätt

4,000.00 kr

Summa kommittéen

11,440.00 kr

Summa kostnader
Summa intäkter

74,740.00 kr
39,200.00 kr

Summa kostnader

74,740.00 kr

Enhetens resultat

-35,540.00 kr

Intäkter frITid
Konto

Beskrivning
3270

Nollanlunch

3254

Arrangera CM

Summa intäkter

Budget 21/22 Kommentarer
0,00 kr Ingen nollanlunch
4 000,00 kr Räknar med att få ihop alla intäkter för CM
4 000,00 kr

Kostnader frITid
Konto

Beskrivning

Budget 21/22

4340

Motionshallen

2 000,00 kr 500 kr (timme/vecka/termin) * 2 (terminer) * 2 h

4246

Aspning

3 000,00 kr

5920

Profilkläder och material

4 800,00 kr 800 kr * 6 personer

4210

CM

4 000,00 kr Estimerad kostnad från förra året

4341

Arrangera CM

4 000,00 kr Estimerad kostnad från förra året

4510

Teambuilding

3 780,00 kr 630 kr * 6 personer

4241

Överlämning

2 365,00 kr 215 kr * 11 personer

5410/5420

Inventarier

2 000,00 kr Uppgradera befintliga saker i dåligt skick
(exempel dåliga bollar etc.)

4210

Nollanlunch

4210

Specialarrangemang

Summa kostnader
Summa intäkter
Summa kostnader
frITids resultat

0,00 kr Ingen nollanlunch
16 500,00 kr 3 (arr per LP) * 4 * 1500 (1500 kr snitt per arr) 1500 (bara 2 arr LP 1)
42 445,00 kr
4 000,00 kr
42 445,00 kr
−38 445,00 kr

Intäkter snIT
Konto Beskrivning

Summa Kommentar

Bidrag
(Intäkter snIT) - 3250 Programledningsstöd
(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Sittning
(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Pris
Summa bidrag

30,000.00 kr Studiefrämjande medel
5,000.00 kr PLs= Programledningsstöd
5,000.00 kr PLs= Programledningsstöd
40,000.00 kr

Summa intäkter

40,000.00 kr

Kostnader snIT
Konto Beskrivning

Summa Kommentar

Arrangemang
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader arrangemang) - 4210
(Kostnader aspning) - 4242

Pedagogiska Priset Sittning
Pedagogiska Priset Pris
Kursvalsmingel
Pluggfrukostar / Pluggkvällar
Föreläsningar & Workshops
Mottagning arrangemang
Kursenkätfika
Kursenkätspris
Aspning

Summa arrangemang

8,000.00 kr
5,000.00 kr
1,600.00 kr
8,000.00 kr
10,000.00 kr
1,942.99 kr
4,000.00 kr
2,000.00 kr
3,000.00 kr

8*1000
Pluggkvällar och rundvandring
4*1000
4*500 (500kr lottas ut till en vinnare efter varje kursenkät)

43,542.99 kr

Kommittéen
(Kostnader överlämningar) - 4241 Överlämning
(Profilkläder och matrial) - 5920 Profilering
(Kostnader inter representation) - 4510 Teambuilding
Summa kommittéen

2,795.00 kr 215*(7 invalda + 6 snIT)
4,800.00 kr 800 per person
3,780.00 kr 630 per person
11,375.00 kr

Extern representation
(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Kandidat
(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Master
(Kostnader extern representation) - 4511 Tackmiddag för klassrep

Lunchkostnader med klassrepresentanterna
2,880.00 kr 90*4*(6 reps + 2 snIT)
6,240.00 kr 90*4*(4 reps + 2 snIT) (MPDSC)+ 85*4*2*(4 reps + 2 snIT) (MPSOF & MPIDE)
2,400.00 kr 90* (18 reps + 6 snIT)
11,520.00 kr

Summa kostnader

Summa intäkter
Summa kostnader
Enhetens resultat
Kvar från förra året
Kvar till nästa år

66,437.99 kr

40,000.00 kr
66,437.99 kr
-26,437.99 kr
43,403.04 kr
16,965.05 kr

Budget IT-sektionen 21/22
Intäkter
Konto

Beskrivning

Budget 21/22

Kommitéer

Kommentarer
Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x

Intäker sexIT

-

78,000.00 kr- Se enhetsbudget "sexIT"

x

Intäkter P.R.I.T.

-

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

x

Intäkter NollKIT

-

202,000.00 kr- Se enhetsbudget "NollKIT"

x

Intäkter snIT

-

40,000.00 kr- Se enhetsbudget "snIT"

x

Intäkter ArmIT

-

425,850.00 kr- Se enhetsbudget "ArmIT"

x

Intäkter MRCIT

-

Mastermottagningsarrangemang täcks av
5,000.00 kr- PL

x

Intäkter FanbärerIT

-

39,200.00 kr- Se enhetsbudget "FanbärerIT"

x

Intäkter frITid

-

4,000.00 kr- Se enhetsbudget "frITid"

x

Intäkter digIT

-

1,500.00 kr- Se enhetsbudget "digIT"

x

Intäkter FlashIT

-

700.00 kr- Se enhetsbudget "FlashIT"

x

Intäkter EqualIT

-

33,340.00 kr- Se enhetsbudget "EqualIT"

Summa kommittéer

-

909,590.00 kr-

54,800.00 kr-

Bidrag och Avgifter
3270

Sektionsavgifter

-

3280

Programledningsstöd

-

50,000.00 kr-

Summa bidrag och avgifter

-

104,800.00 kr-

255,000.00 kr- Estimering från jubileumsmiddagsgruppen

Sektionen
3215

Jubileumsmiddag

-

3310

Företagssponsring kandidatmiddag

-

Summa sektionen

-

70,000.00 kr- Båda IT17, IT18 & IT19
325,000.00 kr-

Summa intäkter

-

1,339,390.00 kr-

Kostnader
Konto

Beskrivning

Prel Budget 21/22

Kommittéer

Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x

Kostnader sexIT

-

Se enhetsbudget ''sexIT''
83,810.00 kr- Enhetens resultat: -5,810.00 kr

x

Kostnader P.R.I.T.

-

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

x

Kostnader NollKIT

-

Se enhetsbudget ''NollKIT''
202,240.00 kr- Enhetens resultat: -0,240.00 kr

x

Kostnader snIT

-

Se enhetsbudget ''snIT''
64,437.99 kr- Enhetens resultat: -24437.99 kr

x

Kostnader ArmIT

-

Se enhetsbudget ''ArmIT''
145,140.00 kr- Enhetens resultat: 280,710.00 kr

x

Kostnader MRCIT

-

x

Kostnader FanbärerIT

-

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

x

Kostnader frITid

-

Se enhetsbudget ''frITid''
42,445.00 kr- Enhetens resultat: -38,445.00 kr

x

Kostnader digIT

-

Se enhetsbudget ''DigIT''
33,910.00 kr- Enhetens resultat: -32,410.00 kr

x

Kostnader EqualIT

-

Se enhetsbudget ''EqualIT''
48,941.00 kr- Enhetens resultat: -15,601.00 kr

x

Kostnader FlashIT

-

Se enhetsbudget ''FlashIT''
15,700.00 kr- Enhetens resultat: -15,000.00 kr

4213

Serveringstillstånd

-

3,500.00 kr-

Summa kommittéer

-

872,353.99 kr-

Kostnader för arrangemang av DrawIT och
5,000.00 kr- ArmIT

Revisorer
4260

Matbidrag revisorer

-

3,600.00 kr-

4250

Överlämning revisorer

-

1,720.00 kr-

4254

Aspning revisorer

-

3,000.00 kr-

4261

Teambuilding revisorer

-

2,520.00 kr-

5920

Profilering revisorer

-

3,200.00 kr-

Summa revisorer

-

14,040.00 kr-

Valberedning
4271

Matbidrag valberedningen

-

4,500.00 kr-

4252

Överlämning valberedning

-

2,150.00 kr-

4270

Valberedningsintervjuer

-

1,000.00 kr-

4262

Teambuilding valberedningen

-

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

5920

Profilering valberedning

-

4,000.00 kr- Därför tycker vi det är rimligt att även valberedningen får ta del av samma förmån

4210

Kostnader arrangemang

-

500.00 kr-

Summa Valberedning

-

15,300.00 kr-

5,173.00 kr-

Banktjänster
6571

Försäkring Hubben & the CLOUD

-

6570

Kostnader Banktjänster

-

6572

Bokföringsprogram

-

23,433.00 kr- Licens för flashIT

Summa banktjänster

-

34,106.00 kr-

5,500.00 kr-

Styrelsen
5920

Profilering

-

5,600.00 kr-

4511

Möteskostnader representation

-

4,000.00 kr-

6110

Kontorsmaterial

-

1,000.00 kr-

4010

Inköp material och varor

-

2,000.00 kr-

6990

Övrigt

-

1,500.00 kr-

flera*

Transport

-

2,000.00 kr- *5610, 5611, 5620, 5630 Inget sunfleet längre

4242

Aspning

-

3,000.00 kr-

4241

Överlämning

-

3,000.00 kr-

4510

Teambuilding

-

4,410.00 kr-

4522

Ordfmöte/Kassörkväll

-

5,000.00 kr-

6120

Telefonkostnader

-

4273

Matbidrag

-

5420

Coronarelaterade förbrukningsmaterial

-

1,000.00 kr-

Summa styrelsen

-

38,910.00 kr-

100.00 kr- Simkort för jourtelefon
6,300.00 kr-

Sektionen
5410

Lindholmen inventarier

-

10,000.00 kr-

4210

Arrangemangskostnader

-

30,000.00 kr-

4330

Sektionsmöteskostnader

-

3,000.00 kr-

4331

Sektionsmötesmat

-

20,000.00 krÖkas med samma summa som det ökades förra
året. Båda IT17, IT18 & IT19, justeras ifall IT17 &
260,000.00 kr- IT18 inte får middag

4211

Kandidatmiddag

-

4210

Projekt (jämställdhets-/hbtq-/öppenhetssatsning)

-

25,000.00 kr-

4310

Äskningar

-

35,000.00 kr-

4521

Kunskapsprov ordförande

-

1,300.00 kr-

6991

Oförutsedda kostnader

-

3,000.00 kr-

4512

Inter-Kommitté Teambuilding Äskingspott

-

10,000.00 kr-

4215

Jubileumsmiddag

-

4520

Föreningsutbildning

-

5410

Cesip-rummet

-

Verksamhetsfond

-

Summa sektionen

-

1,082,300.00 kr-

Summa kostnader

-

2,057,009.99 kr-

Summa intäkter

-

1,339,390.00 kr-

x

375,000.00 kr- Estimerat resultat -120 000kr
25,000.00 kr35,000.00 kr250,000.00 kr- Långsiktigt sparande

Summa kostnader
Rörelsens resultat

-

2,057,009.99 kr-717,619.99 kr
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Sektionsmöte 2021-10-07
Utgåva 1
2021-10-04

Tobias Karlsson, Linnea Johnsson
Jonas Högne, Stefan Chan

Revisionsberättelse
Avstigna ej ansvarsbefriade
frITid’20 Kevin Svensson & David Möller
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att frITid’20
blir ansvarsbefriade.
digIT ’20 William Albertsson & Li Rönning
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att digIT ’20
blir ansvarsbefriade.
FanbärerIT’20 Sara Kitzing & Erik Magnusson
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att FanbärerIT’20 blir ansvarsbefriade.
EqualIT’20 Lovisa Landgren & Ludvig Ekman
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att EqualIT’20
blir ansvarsbefriade.
styrIT’20 Gustav Engsmyre & Carl Holmberg
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Dock finns det fortfarande lite kvar att
göra och därför rekommenderar vi att styrIT’20 inte blir ansvarsbefriade.
snIT’20 Arvid Rydberg & Jacob Pedersen
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Dock finns det fortfarande lite kvar att
göra och därför rekommenderar vi att snIT’20 inte blir ansvarsbefriade.

Sittande
ArmIT Joakim Ohlsson & Imad Alihodzic
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-09 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.
digIT Ida Dahl & Anton Ekström
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut.
EqualIT Hanna Schaff & Aline Eikeland
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-09 som vid en ytlig granskning ser mestadelsbra ut.
FanbärerIT Anders Bäckelie & Viktor Fredholm
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-10 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.
FlashIT Hanna Schaff & Ida Dahl
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-10 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.
frITid Johannes Gustavsson & Steffanie Kristiansson
Har uppvisat bokföring fram till 2021-08-11 som vid en ytlig granskning ser bra ut.
NollKIT Clara Simonsson & Eimer Ahlstedt
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-10 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.
P.R.I.T. Axel Söderberg & Timothy Nilsson
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-15 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.
SEXIT

Lucas Karlsson & Elvina Fahlgren
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-01 som vid en ytlig granskning ser bra ut.
1

Sektionsmöte 2021-10-07
Utgåva 1
2021-10-04

Tobias Karlsson, Linnea Johnsson
Jonas Högne, Stefan Chan

snIT Hugo Mårdbrink & Eric Erlandsson Hollgren
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-16 som vid en ytlig granskning ser bra ut.
styrIT William Albertsson & Albert Lund
Har uppvisat bokföring fram till 2021-09-15 som vid en ytlig granskning ser mestadels bra ut.

2

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

7

Ekonomiska berättelser

Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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Ekonomisk berättelse
digIT’20
Kostnader
Post

Budgeterat

Resultat

Profilering

4,200 kr

4,200.00 kr

Inventarier

9,500 kr

3,301.10 kr

Aspning

3,000 kr

0.00 kr

Arrangemang

3,500 kr

0.00 kr

Arrangörsmat

3,150 kr

990.00 kr

Teambuilding

4,410 kr

1,819.00 kr

Överlämning

3,000 kr

1466.07 kr

30,760 kr

11,776.17 kr

Total

Intäkter
Post

Budgeterat

Resultat

Mottagning arrangemang

1,500 kr

0.00 kr

Total

1,500 kr

0.00 kr

Kostnader EqualIT
Konto Beskrivning

Summa

Kommentar

Arrangemang
(Kostnader arrangemang) - 4210 Trevlighetsfika
(Kostnader arrangemang) - 4210 Övriga arr, kanske workshops.
(Kostnader arrangemang) - 4210 Mottagning Arrangemang
(Kostnader aspning) - 4242 Aspning
(Inköp material och varor) - 4010 Böcker
Summa arrangemang

0.00 kr
0.00 kr
0.00 kr
0.00 kr
0.00 kr

1 arr med snIT som inte kostade oss.
Böcker om psykisk hälsa / jämlikhet

0.00 kr

Kommittéen
(Kostnader överlämningar) - 4241 Överlämning
(Profilkläder och material) - 5920 Profilering
(Kostnader inter representation) - 4510 Teambuilding
(Profilkläder och material) - 5920 Flagga + Liknande
Summa kommittéen

0.00 kr
2,400.00 kr
0.00 kr
0.00 kr
2,400.00 kr

Extern representation
(Kostnader extern representation) - 4511 Lunchintervjuer Sektionsmedlemmar
(Kostnader extern representation) - 4511 Affischering
Summa extern representation

Summa kostnader
Summa intäkter
Summa kostnader
Enhetens resultat

0.00 kr
2,400.00 kr
-2,400.00 kr

0.00 kr
0.00 kr
0.00 kr

2,400.00 kr

Vi har inga företrädare!

Ekonomisk berättelse FanbärerIT 20/12
Intäkter FanbärerIT
Konto

Beskrivning

Budget

Utfall

Differens

Kommentar

Arrangemang
3210 Intäkter Arrangemang

36 000,00 kr

4 155,00 kr

3 200,00 kr

1 920,00 kr

−1 280,00 kr

Summa arrangemang

39 200,00 kr

6 075,00 kr

−33 125,00 kr

Summa intäkter

39 200,00 kr

6 075,00 kr −33 125,00 kr

3230 Intäkter Pins och Frackband

−31 845,00 kr Uteblivna arrangemang p.g.a corona, främst bal

Kostnader FanbärerIT
Konto

Beskrivning

Budget

Utfall

Differens

Kommentar

Arrangemang

4210
4242
5410
4222

Arangemang
Aspning
Inventarier
Arrmat

58 000,00 kr
3 000,00 kr
500,00 kr
1 800,00 kr

5 201,66 kr
445,00 kr
0,00 kr
660,00 kr

−52 798,34 kr Uteblivna arrangemang p.g.a corona, främst bal
−2 555,00 kr
−500,00 kr
−1 140,00 kr

63 300,00 kr

6 306,66 kr

−56 993,34 kr

2 520,00 kr
2 400,00 kr
1 505,00 kr
4 000,00 kr

2 358,78 kr
2 088,65 kr
1 302,35 kr
0,00 kr

−161,22 kr I bokföring 2 718,78kr, 360kr tidig TB påstigande
−311,35 kr
−202,65 kr
−4 000,00 kr P.g.a pandemin användes frackar bara 1 gång

Summa kommittéen

10 425,00 kr

5 749,78 kr

−4 675,22 kr

Summa kostnader

73 725,00 kr

Summa arrangemang
Kommittéen
4510 Teambuilding
5920 Profilering
4241 Överlämning
4600 Kemtvätt

Budget

12 056,44 kr −61 668,56 kr
Utfall

Differens

Summa intäkter

39 200,00 kr

6 075,00 kr

−33 125,00 kr

Summa kostnader

73 725,00 kr

12 056,44 kr

−61 668,56 kr

Enhetens resultat

−34 525,00 kr

−5 981,44 kr

28 543,56 kr

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Ekonomisk berättelse frITid, 2021

Ekonomisk berättelse frITid 20/21

Figur 1: Sammanfattning av utfall

Kommentarer
• Arrangera CM: Det arrangerades inget CM
• Motionshallen: Tiden i motionshallen utökades från 1,75 h till 2 h
• Aspning: Aspningen hölls på distans, den enda kostnaden var GeoGuessr
• Deltagande i CM: Ingen arrangerade CM som kostade pengar att delta i
• Inventarier: Frisbees som efterfrågades av sektionens medlemmar, en ny ryggsäck
som bytte ut den gamla trasiga, bollpump för att kunna nyttja frITids paffa bollar
och en ny volleyboll köptes in
• Specialarragemang: Då FHM:s restriktioner hindrade oss från att hålla fysiska
arr, kunde vi inte göra lika mycket saker som vi planerat under året
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsberättelse digIT, 2020–2021

Verksamhetsberättelse digIT’20
Även om digIT’s verksamhet vid första anblick inte borde vara särskilt påverkad av pandemin har vi upplevt en minskad produktivitet, effektivitet och motivation framförallt
på grund av bristen av fysiska workshops.

Allmänt
Som beskrivet i verksamhetsplanen introduceras kontosystemet Gamma precis när vi
gick på. Nära samarbete med pateter och styrITs IT-ansvarig ledde till att det inte blev
någon större arbetsbörda för oss, och vi är nöjda med hur det gått.
Utöver det har vi utvecklat och underhållt andra tjänster och system, detta går att läsa
mer om i respektiva verksamhetsrapport.

Arrangemang
En viktig punkt i vår verksamhetsplan var att vi ville göra digITs verksamhet mer
lättillgänglig för gemene teknolog. Detta försökte vi realisera i början av året genom att
ha öppna workshops som vi pr:ade till hela sektionen. Vi förberedde olika projekt och
konkreta issues från github både vi och gäster kunde jobba med. Tyvärr upplevde vi inte
dessa öppna workshops som lyckade. Det var bara enstaka teknologor som dök upp, och
det var svårt att sätta sig in i arbetet som deltagare. Vi tror att detta till stor del beror
på att vi var tvungna att hålla workshops på distans, och det var då svårt att få en
naturlig konversation och enkelt hjälpa varandra med problem som uppstod. Vi slutade
därför ha öppna workshops efter sommaren med förhoppningen att öppna upp när man
kunde ha dem på plats då vi fortfarande tror på idén.
Vi hade även som mål att hålla introduktionsworkshops i något ämne relevant för digITs
verksamhet. Efter våra försök med öppna workshops valda vi att hålla något mer likt
föreläsningar istället, något vi upplevt som lyckat. Vi höll föreläsningar i git, linuxtermninalen och docker.
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Verksamhetsrapport EqualIT, 2020–2021 LP1

Verksamhetsberättelse EqualIT
LP1
Allmänt
EqualIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta har vi:
• Deltagit i nätverkskvällar med andra jämlikhetskommittéer
• Tagit fram ny logga för profilering

Arrangemang
I LP1 har EqualIT arrangerat följande:
• Deltagit på ordförandeträff och nätverkskväll arrangerat av JämK
• Tillsammans med snIT varit med på rundvandringen under mottagningen
I LP2 har EqualIT arrangerat följande:
• Må-bra-kväll
I LP3 har EqualIT gjort följande:
• Deltagit i en dag med StyrIT med en casediskussion.
I LP4 har EqualIT arrangerat följande:
• 5/3 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
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Verksamhetsrapport FanbärerIT ’20/21

Verksamhetsberättelse
FanbärerIT
Verksamhetsåret ’20/21 bestod FanbärerIT av Sara Kitzing (ordförande), Erik Magnusson (kassör), Jian Shin (ledamot) och Carl Lindh (ledamot). Vårt huvudsakliga mål var
att arrangera roliga arrangemang med inslag av finkultur för att komplettera resterande
arrangemang på sektionen. Ett mål med året var även att arrangera en IT-bal. Planeringen av denna behövde dessvärre ställas in då den rådande pandemin förvärrades
under årets gång.

Arrangemang
Under året har FanbärerIT haft 4 arrangemang:
• Vinprovning (LP1)
• Digital popcornkväll (LP2)
• Digitalt julmys (LP2)
• Digital kaffeprovning (LP3)
Vi medverkade även med en station under mottagningens IT-rundvandring. Trots svårigheterna som Covid-19 skapat så blev samtliga arrangemang lyckade och har varit
uppskattade av våra gäster.
FanbärerIT arrangerade alla planerade arrangemang förutom “Frackfredag” och häng
under Oscarsgalan. “Frackfredag” ställdes in då intresse saknades för detta och Oscarsgalan blev helt enkelt inte av då sittande hade mycket annat för sig under tiden. Det
fanns även tankar på att arrangera en coctailkväll under våren. Dessa planer ströks då
restriktionerna på campus blev hårdare.

Fanan
Fanan fanns representerad vid alla nödvändiga tillfällen så som:
• Mottagningsfilmen för Nollans första dag
• Höstens mösspåtagning
• Sektionsmöten
På grund av pandemin valde Marskalksämbetet att köra vårens mösspåtagning digitalt
och därav fanns det ingen möjlighet för sektionernas fanor att representeras under detta
tillfälle.
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Aspning
Nästa års kommitté valdes in i LP4 och detta föregicks av en aspning. På grund av
pandemin var aspningen utformad digitalt och bestod av två arrangemang:
• Infokväll med quiz
• Spelkväll
Vi hade även planer på att äta 3-rätters över Zoom, detta blev dock inställt pga att få
kunde närvara. Vi hade ett svagt intresse under aspningen vilket skulle kunna bero på
den rådande pandemin. Trots detta lyckades vi skapa underhållande arrangemang för
de aspar som deltog.
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Verksamhetsberättelse
frITid 20/21
Styrelsens sammanställning
Ordförande: Kevin Svensson
Kassör: David Möller
Ledarmöten: Nils Johnsson, Hannes Nordblom, Filip Linde

Verksamhetsåret
Löpande verksamhet
frITid har arrangerat två timmars idrottspass varje vecka fram tills restriktionerna kring
idrott på grund av Covid-19 infördes. Idrottspassen har då mestadels varit i motionshallen och då efterföljts av bad och bastu. Vid tillfällen har arrangemangen även varit
utanför campus på andra idrottsanläggningar.
frITid har haft kontinuerliga interna möten samt externa möten med CHESS, Chalmers
Enade Sportsällskap, för att driva kommitténs verksamhet framåt.

Läsperiod 1
• Deltagit under mottagningen.
– Hållit i en station under IT-rundvandringen där Nollan fick tävla i sportcharader.
– Arrangerat Pritidskampen tillsammans med P.R.I.T. där Nollan bjöds på
hamburgare och fick tävla inom olika grenar.
– Hållit i en spökstation på Spökfortet.
• Arrangerat ultimate frisbee på Mossens Idrottplats.
• Arrangerat innebandy i motionshallen.
• Arrangerat beachvolleyboll i Beach Center, Kviberg.
• Arrangerat multiboll i motionshallen.
• Arrangerat squash tillsammans med Team Göteborg Squash Klubb.
• Införskaffat profileringskläder.

Teknologsektionen Informationsteknik
Bifogat material – Sektionsmöte LP1
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Läsperiod 2
• Arrangerat volleyboll i motionshallen.
• Arrangerat bollekar i motionshallen.
• Anmält klubben ”IT-Chalmers” på Strava till CM inom virtuell träning, arrangerat
av Chalmers Idrottssällskap (CIS).
• Hållit en intern tävling i Strava med priser mellan IT-1, IT-2, IT-3 och masterstudenter.

Läsperiod 3
• Inga fysiska aktiviteter arrangerades under LP3, enligt Folkhälsomyndighetens
riktlinjer.
• Fortsatt uppmuntra deltagande i CM:et i Strava.
• Uppdaterat frITids hemsida till att använda Wordpress.
• Haft ett möte med Göteborgs Bordtennis förbund för att diskutera ett potentiellt
CM i pingis.

Läsperiod 4
• IT-Mästerskap i Stravaträning har arrangerats och avslutats.
• Arrangerat discgolf vid Slottsskogen.
• Arrangerat beachvolleyboll vid Skatås motionscentrum.
• Arrangerat löpning/promenad vid Skatås motionscentrum.
• Haft aspning på distans.
– Digital asp-kickoff.
– GeoGuessr tävling.
– Digital trekamp.
• Köpt in sportredskap, bollar och en ny väska för att expandera frITids inventarie.

Sommaren 2020
• Arrangerat fotboll vid Guldheden Södra.
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Reflektion av verksamhetsplanen
På grund av restriktioner kring idrottsarrangemang så har det inte varit möjligt att
uppnå allt i vår verksamhetsplan. Ändå så känner vi oss i frITid 20/21 nöjda med vår
insats under alla omständigheter. Fram tills restriktioner infördes så gjorde vi oss synliga
inför Nollan för att locka nya deltagare och uppnådde allt i vår verksamhetsplan. Under
restriktionerna så fortsatte vi uppmuntra IT-sektionen till att träna genom den interna
Strava tävlingen samt CM:et i Strava. Sedan när restriktionerna började luckras upp så
fortsatte vi att arrangera aktiviteter fram tills sommaren för att ta igen lite av allt vi
missat.
Vi har fortsatt med att hålla igång kontakten med Göteborgs Bordtennisförbund via
möten och E-post, även om det tyvärr aldrig blev möjligt att arrangera ett CM. Förhoppningsvis kommer nästkommande frITid ha betydligt bättre förutsättningar att arrangera
CM och kan då nyttja kontakten med Göteborgs Bordtennisförbund.

