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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP2
Teknologsektionen Informationsteknik
Datum: 2021-12-09
Tid: 18:21 - 04:37
Plats: HB3
§1 Mötets öppnande – 18:21
William Albertsson, ordförande i styrIT, öppnar mötet 18:21.
§2 Val av mötets ordförande – 18:22
Vidar Magnusson väljs in till mötets ordförande.
§3 Val av mötets sekreterare – 18:23
Tobias Karlsson, sekreterare i styrIT, väljs in till mötets sekreterare.
§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare – 18:24
Theodor Angergård och Erik Jergéus väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.
§5 Närvarande 18:26
• IT21: 33
• IT20: 30
• IT19: 18
• IT18: 9
• IT17: 12
• IT16: 4
• Master: 4
• Övriga: 1
• Totalt: 111
§6 Mötets behöriga utlysande – 18:31
Tobias Karlsson informerar mötet om att mötet utlystes den 25 november, vilket i enlighet med
stadga är minst 10 läsdagar innan mötet.
William Albertsson informerar om att platsen byttes samt att det inte sattes upp någon plansch
på sektionens anslagstavla och det gå egentligen emot reglementet.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

Vidar Magnusson
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Theodor Angergård
Förste justrerare

Erik Jergéus
Andre justrerare
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§7 Föregående mötesprotokoll – 18:36
Tobias Karlsson går igenom föregående mötesprotokoll.
• Vi hade inval till revisorerna, kandidatmiddagsgruppen, jubileumsmiddagsgruppen och kaffeautomatsundersökningsgruppen.
• Vi röstade igenom motionerna ”Kaffeautomat till Hubben 2.1”, ”Motion om ändring av NollKITs budget verksamhets år 2021” och ”Motion om miljöpolicy”.
• Revision av ekonomi samt ansvarsbefrielser gicks igenom.
• Vi ansvarsbefriade digIT 20/21, EqualIT 20/21, FanbärerIT 20/21 och frITid 20/21.
• Vi godkände EqualITs, FanbärerITs, frITids, snITs och styrITs verksamhetsplaner och budgetar.
Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§8 Fastställande av mötets dagordning – 18:38
• styrIT föreslår följande ändringar av dagordningen:
– lägga till följande under Motioner
∗ Döpa om Hubben 2.1 till Hubben 2.2
• Jonathan Carbol föreslår följande ändringar av dagordningen
– Flytta Personval till punkt 9
• Jonatan Jageklint föreslår följande ändringar av dagordningen:
– Flytta Personval till punkt 10
• Jonathan Carbol drar tillbaka sitt förslag
• Jonatan Jageklint drar tillbaka sitt förslag
• Mötet beslutar att godkänna styrITs ändringar.
Mötet fastställer dagordningen med styrITs ändringarna.
§9 Adjungeringar – 18:46
Mötet beslutar att Staffan Björk får närvaro-, och yttranderätt.
§10 Personval – 18:48
(a) MRCIT
• Ordförande
– Sivajeet Chand nominerar sig till ordförande i MRCIT 22, presenterar sig, svarar på
frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Sivajeet Chand till ordförande i MRCIT 21.
• Kassör

Vidar Magnusson
Mötesordförande
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– Oshan Siriwardena nominerar sig till kassör i MRCIT 22, presenterar sig, svarar på
frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Oshan Siriwardena till kassör i MRCIT 22.
• Ledamöter (2-5)
– Thomas Jinton, Mosope Williamson och Sina Darabouy nominerar sig, presenterar sig
och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte är
närvarande i rummet.
– Valberedningen ger sina utlåtande för de sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Thomas Jinton , Mosope Williamson och Sina Darabouy till ledamöter
i MRCIT 22.
§11 Meddelanden – 19:10
(a) Kårledningen - Amanda Dehlén
•
•
•
•
•

Kåren har börjat med kårkortskontroll, se till att betalat sektionsavgiften
Dags för charm 8-9 februari i Kårhuset
Det är FUM på onsdag på Lindholmen. Ni är alla välkomna att delta
Valnämnden ska väljas in och det behövs medlemmar
Den årliga medlemsmätningen har kommit ut på mail. Om ni vill tycka till om något, fyll
i.
• På måndag är det lucia och då kommer kårledningen att lussa i Kårhuset och Lindholmen.
• Snart dags för rekrytering av nya kårledningen, kontakta valberedningen för mer information. Kårledningen är lite som styrIT fast på kårnivå.
• Mötet öppnar upp för frågor
– Fråga: Vad är FUM?
– Svar: FUM är Studentkårens Fullmäktige och är kårens högsta styrande organ.
– Fråga: Hur sker kårkortskontrollen?
– Svar: Det sker automatiskt innan du skriver en tenta.
(b) Programledningen - Staffan Björk
• Jag är tillförordnad programansvarig till årets slut och har varit det i cirka två månader.
• Niklas Brobergs mandat tar slut 1:a januari och nytt beslut om hans tredje mandatperiod
kommer. Jörgen Blennow tar hand om det men det går långsamt.
• Jag är även MPA för MPIDE och har varit viceprefekt för grundutbildningen på IT.
• Jag har inte pluggat på Chalmers.
• Är intresserad av dator och brädspel.
• Mötet öppnar upp för frågor
– Fråga: Vad är ditt favoritbrädspel?
– Svar: Just nu är det It’s a Wonderful World, det borde DrawIT skaffa.
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(c) Kaffeautomatundersökningsgrupp - Erik Henriksson, Axel Söderberg, Theodor Angergård, Hugo Mårdbrink
• Vi gjorde vad vi skulle göra men missade våran deadline så vi tänkte komma med en
motion nästa möte istället
• Vi har gjort jobb. T.ex. som att estimera mängden kaffe som går åt i Hubben
• Har även kollat på att hyra en kaffeautomat som lärarna har. Inget malande av kaffebönor,
gör för mycket ljud.
• Vill inte dra ut på mötet på grund av många inval.
• Mötet öppnar upp för frågor
– Fråga: Om lärarna har en sån varför kan vi inte ta den?
– Svar: Olika kontrakt.
– Fråga: Hur mycket skulle den kosta?
– Svar: Att hyra kostar 1700 i månaden, inkluderat kaffemaskinen och service, vilket
är rengöring och sånt.
– Fråga: Vad skulle det kosta per sektionsmedlem?
– Svar: Minst 3. Alla betalar för kaffet som finns i Hubben just nu.
– Fråga: Kommer det kosta extra?
– Svar: Nej, det var inte tanken.
– Fråga: Har ni testsmakat kaffet?
– Svar: Vi skall gå till deras kontor och testa maskinerna.
– Fråga: Kan vi få en åsikt i vilket kaffe som kommer serveras?
– Svar: Lika mycket som ni får just nu, så nej.
– Fråga: Är det enkelt att få ny typ av kaffe?
– Svar: Bönor på kopp, som redan levereras till Chalmers, skulle kanske kunna komma
till oss också.
– Fråga: Finns det någon att skrika på när det är slut?
– Svar: Nej.
– Denna diskussionen borde ske nästa möte istället
– Fråga: Är ni medvetna att det finns för mycket pengar att spendera med från PL:s
sida?
– Svar: Nej, men nu är vi det.
Mötet ajourneras i 15 minuter. Mötet återupptas 19:47.
§12 Interpellationer – 19:47
Föreligger ej.
§13 Verksamhetsrapporter – 19:48
(a) ArmIT
(b) digIT
(c) EqualIT
(d) FanbärerIT
(e) FlashIT

Vidar Magnusson
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Theodor Angergård
Förste justrerare

Erik Jergéus
Andre justrerare

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

Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP2
2021-12-09, 18:21 - 04:37
Sida 6 av 41

(f) frITid
(g) MRCIT
(h) NollKIT
(i) P.R.I.T.
(j) sexIT
(k) snIT
(l) styrIT
Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump.
§14 Verksamhetsplaner och budgetar – 19:50
Föreligger ej.
§15 Revisionsberättelse – 19:50
• Jennifer Hallberg föredrar revisionsberättelsen.
• Mötet öppnar upp för frågor
– Fråga: Vad är skillnaden mellan bra och mestadels bra?
– Svar: Det baseras på en procentsats av hur mycket som är rätt.
• Mötet öppnar upp för diskussion
• Mötet går till beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
• Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser – 19:52
Föreligger ej.
§17 Propositioner – 19:52
Föreligger ej.
§18 Motioner – 19:52
(a) Motion om att utöka antalet ledamöter i FlashIT
•
•
•
•

Hanna Schaff och Jacob Bengtsson föredrar motionen.
Mötet öppnar upp för frågor.
William Albertsson föredrar styrITs svar.
Mötet öppnar upp för frågor.
– Fråga: Vad är gruppdynamiken baserat på?
– Svar: Jag är inte helt säker men det är ett vanligt argument att öka den alltför högt.
Har även varit mycket forskning inom området som pekar på att gruppdynamiken är
som bäst när det är runt sex gruppemedlemmar.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
(b) Motion för att lägga till stödmedlem i stadgan
• Gustav Engsmyre föredrar motionen.
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• Mötet öppnar upp för frågor.
– Fråga: Har du tänkt på arbetsbördan för styrIT med motionen?
– Svar: Det är i princip samma börda som ligger på dem när det finns andra kårmedlemmar som vill bli medlemmar i IT-sektionen.
– Fråga: Finns det på andra sektioner?
– Svar: Jag tog inspirationen från Kåren men A-sektionen har också det.
– Fråga: Tror du att bördan på styrIT är värd inkomsten? Senast sa styrIT att vi har
tillräckligt mycket pengar, behöver sektionen verkligen mer inkomst?
– Svar: Det handlar inte om pengarna, de behöver vi inte. Det handlar mer om att man
får en koppling till sektionen efter att man tagit examen.
– Fråga: Borde inte de som också har gjort saker för sektionen få vara med, även ifall
de inte läst på programmet?
– Svar: Jag har inte nån stark åsikt i detta. Men på detta sättet kan det vara enklare
att hålla koll på vilka som är medlemmar
• Jacob Thorselius Pedersen föredrar styrITs svar.
• Gustav Engsmyre svarar på styrITs svar.
– Jag jämkar sig med punkt 2.
– Jag tycker att punkt 1 och 3 inte borde vara i stadgan, utan något annat styrelsedokument så att ändringar kan göras enklare i framtiden.
• styrIT drar tillbaka ändringsyrkande 1 och 3.
• Mötet öppnar upp för frågor.
• Mötet går till diskussion.
– Ändringar i stadgan är ganska stora grejer så det är bra om åsikter kommer fram.
– Om vi röstar ja under detta mötet så måste vi även rösta ja nästa möte.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
(c) Döpa om Hubben 2.1 till Hubben 2.2
• William Albertsson yrkar för att bordlägga motionen till nästa möte
– Vi (P.R.I.T.) var för att bordlägga den innan men har nu ändrat oss och detta hade
varit en fin gest att få igenom detta mötet eftersom vi kommer få barn idag och
kommer gå av snart.
– Två stora anledningar förra gången att bordlägga, rummet var inte färdigmöblerad
och vi har inte papper på att rummet år vårt än. Inget av det har ändrats. Motionen
var inte med i kallelsen till mötet nu heller.
• Mötet går till beslut.
• Mötet beslutar att bordlägga motionen till nästa möte.
Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas 19:39.
Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas 19:39.
Mötet ajourneras i 5 minuter.
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Mötesordförande
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Sekreterare

Theodor Angergård
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Mötet återupptas 19:49.
Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas 19:54.
§19 Genomgång av formalia kring inval samt en VoteIT testomgång – 20:55
Theodor Angergård förklarar ITs VoteIT.
Theodor Angergård förklarar sluten votering.
En testgenomgång av ITs VoteIT körs.
§20 Personval – 21:05
(a) Talman
• Vilhelm Hedquist nominerar sig till Talman, presenterar sig, svarar på frågor från sektionsmötet och lämnar lokalen.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet väljer in Vilhelm Hedquist som Talman VT-22.
(b) sexIT
• Ordförande
– Alexander Gilabert nominerar sig till ordförande i sexIT 22, presenterar sig, svarar på
frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Alexander Gilabert till ordförande i sexIT 22.
• Kassör
– Jonatan Jageklint och Dennis Christensen nominerar sig till kassör i sexIT 22, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan den andra sökande
inte är närvarande i rummet.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, VoteIT används.
– Mötet väljer in Jonatan Jageklint till kassör i sexIT 22.
• Ledamöter (3-6)
– Zoé Opdendries, Viktoria Magnusson, Fabian Forsman, Maja Isaksson, Josef Jakobson,
Daniel Malmgren, Dennis Christensen och Alfred Berglöf nominerar sig, presenterar
sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte
är närvarande i rummet.
– Valberedningen läser upp sina utlåtande för de sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, VoteIT används.
– Mötet väljer in Zoé Opdendries, Viktoria Magnusson, Fabian Forsman, Maja Isaksson,
Josef Jakobson och Daniel Malmgren till ledamöter i sexIT 22.
Mötet ajourneras i 15 minuter. Mötet återupptas 23:08.
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(c) Uppdatering av röstlängden – 23:08
• Totalt: 93
(d) NollKIT
• Ordförande
– Lovisa Johansson nominerar sig till ordförande i NollKIT 22, presenterar sig, svarar
på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Lovisa Johansson till ordförande i NollKIT 22.
• Kassör
– Isak Wideskott och Lukas Åkefeldt nominerar sig till kassör i NollKIT 22, presenterar
sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte
är närvarande i rummet.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, VoteIT används.
– Mötet väljer in Isak Wideskott till kassör i NollKIT 22.
• Ledamöter (2-6)
– Emma Axelsson, Felix Erngård, Pauline Björk, Emil Lindblad, Steffanie Kristiansson,
Alexander Persson, Karl Kjellmer, Erik Dreifeldt, Lukas Åkefeldt, Isac Ingvast Wennerström och Pär Aronsson nominerar sig, presenterar sig och svarar på frågor från
sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte är närvarande i rummet.
– Pär Aronsson drar tillbaka sin nominering.
– Valberedningen läser upp sina utlåtanden för de sökande och svarar på frågor.
Mötet ajourneras i 5 minuter.
Mötet återupptas 01:19.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, VoteIT används.
– Mötet väljer in Lukas Åkefeldt, Pauline Björk, Emma Axelsson, Emil Lindblad, Felix
Erngård och Alexander Persson till ledamöter i NollKIT 22.
Mötet ajourneras i 15 minuter.
Mötet återupptas 02:52.
(e) Uppdatering av röstlängden – 02:52
• Totalt: 76
(f) P.R.I.T.
• Ordförande
– Wanda Wannelöf nominerar sig till ordförande i P.R.I.T. 22, presenterar sig, svarar på
frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
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– Mötet väljer in Wanda Wannelöf till ordförande i P.R.I.T. 22.
• Kassör
– Victor Hui nominerar sig till kassör i P.R.I.T. 22, presenterar sig, svarar på frågor från
sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Victor Hui till kassör i P.R.I.T. 22.
• Ledamöter (2-6)
– Jennifer Hallberg, Love Lindqvist, Sara Borg, Lilly-Ann Stenberg, Ida Dahl, Lina
Ekmark, Oscar Palm och Jonathan Edenlund nominerar sig, presenterar sig och svarar
på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte är närvarande
i rummet.
– Valberedningen ger sina utlåtande för de sökande och svarar på frågor.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut, sluten votering begärs, VoteIT används.
– Mötet väljer in Jennifer Hallberg, Love Lindqvist, Sara Borg, Lilly-Ann Stenberg och
Ida Dahl till ledamöter i P.R.I.T. 22.
§21 Övriga frågor – 4:28
(a) Utlottning av biobiljetter.
• Timothy Nilsson vann en biobiljett.
(b) P.R.I.T. har pub nästa vecka och undrar om de kan få stänga Hubben efter lunch för att
förbereda för den.
• Mötet säger ja.
§22 Mötets avslutande – 04:37
Mötet avslutas.

Vidar Magnusson
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Theodor Angergård
Förste justrerare

Erik Jergéus
Andre justrerare
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Verksamhetsrapporter

På följande sidor bifogas verksamhetsrapporterna för samtliga sektionens kommittéer och nämnder.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport ArmIT, 2021–2022 LP2

Verksamhetsrapport ArmIT LP2
Allmänt
ArmIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Haft 1 teambuildingtillfälle.
• Inlett mer ingående och långsiktigt samarbete med DAG.
• Hjälpt till och puffatDatE-IT.
• Lagt upp annonser från företag.
• Hjälpt snIT med spons till en pluggfrukost.
• Börjat planera aspning i LP3.
• Beställt Hoodies.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har ArmIT arrangerat följande:
• 5/10 Deltagit på Valberedningens engagemangsmässa.
• 14/10 Haft en lunchföreläsning med Cygni.
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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:
• Arrangerat hackaton med Einride.
• Arrangerat intro till AoC.
• Hållt i regelbundna workshops.
• Påbörjat och fortsatt utveckling på ett antal projekt.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport EqualIT, 2021–2022 LP1

Verksamhetsrapport EqualIT
2021-2022 LP2
Allmänt
EqualIT har under läsperioden:
• försett Hubbens toaletter med mensskydd.
• hållit regelbundna möten.
• analyserat resultaten från Nollenkäten.

Arrangemang
Sen senaste sektionsmötet har EqualIT:
• puffat JämKs QueerPub.
• deltagit i engagemangsmässan.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport FanbärerIT, 2021 LP2

Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP2
Allmänt
FanbärerIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena.
Utöver detta och våra veckomöten har vi:
• Representerat fanan på Sektionsmöte
• Haft teambuilding
• Planerat för Julmys
• Påbörjat planering för IT-bal

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har FanbärerIT arrangerat följande:
• 15/10 Cocktailkväll
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport FlashIT, 2021 LP2

Verksamhetsrapport FlashIT LP2
FlashIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta, teambuilding och våra veckomöten har vi utfört följande.

Fotouppdrag
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har FlashIT utfört följande uppdragsrelaterat arbete:
• Fotograferat FanbärerITs cocktailkväll (15/10).
• Fotograferat DatE-IT tillsammans med DFoto (11/11).
• Arrangerat CV-fotografering (6/12).

Arrangemang
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har FlashIT arrangerat/deltagit på följande:
• Milkshakepub (18/10)
• Förhäng innan PU-bio (23/11)

Annat kommittéarbete
• Börjat planera aspningen LP3.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport frITid, 2020–2021 LP2

Verksamhetsrapport frITid LP2
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Införskaffat sista profileringskläderna
• Arrangerat fredagsarrangemang för sektionens medlemmar
• Stärkt de interna banden med hjälp av Teambuilding.
• Skapat lag samt stöttat dem i innebandy och handbolls CM

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har frITid arrangerat följande:
• 01/10 Innebandy
• 08/10 Badminton i fjäderborgen
• 15/10 Badminton (skulle vara bolllekar men fick anpassa)
• 17/10 Höghöjdsbana på High Adventure
• 22/10 Volleyboll
• 05/11 Ultimate firsbee
• 19/11 Nostalgifredag
• 19/11 Volleyboll
• 26/11 Bollsporter
• 03/12 Beachvolleyboll i kviberg
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport NollKIT, 2020–2021 LP2

Verksamhetsrapport NollKIT
LP2
Allmänt
NollKIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Planerat & arrangerat NollKIT:s aspning

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har NollKIT arrangerat följande:
• Aspning
– NollKIT:
∗ SaKen har börjat
∗ FrITös
∗ Akutmottagningen
∗ (P)ost & vin
∗ Sekreten
– OvKIT:
∗ Aspkickoff
∗ förFestU
∗ Aspun
∗ Aspsittning
∗ Efteraspfest
• Ettårskalas för Nymble efter deras första tenta
• Tacksittning för kommittéer och föreningar som medverkat under mottagningen
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport P.R.I.T., 2021 LP2

Verksamhetsrapport LP2 P.R.I.T.
Allmänt
• Interna möten och planering
• Arrangerat aspning
• Köpt kaffe, papper och andra förbrukningsinventarier

Rust
• Rapporterat och återgärdat ett antal avvikelser i Hubben
• Organiserat hyllor och skapat rum åt fler föreningar och kommitéer
• Städ och underhåll
• Julpyntat :)

Arrangemang
• Arrangerat pub i Hubben, samt våffelförsäljning utanför, under ordinarie pubrunda
LP2.
• Casino-sittning
• Aspning:
– Pubrundeprepp
– Pubrunda
– P.R.I.T.onZ
– Rustdag
– F.R.Å.G.A. P.R.I.T.
– Gemensamma arr med ovKIT
• Hjälpt HÄKS med sin aspning
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport sexIT, 2021–2022 LP2

Verksamhetsrapport sexIT LP2
Allmänt
sexIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:
• Deltagit på valleB mässa
• Puffat K6 och E6 Gasque
• Planerat och genomfört aspning tillsammans med ovKIT
• Puffat diverse FestU kalas

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har sexIT arrangerat följande:
• LP1 ET-rajj
• Aspningskickoff
• Aspun
• PMP
• Aspmästerikalas
• Aspsittning
• Ohmsits
• ”MexicoPrepp”
• MexicoPrepp
• Doras Inferno Gasque
• EfterAspFest
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Verksamhetsrapport
Studienämnden, snIT’21/22
Läsperiod 2
2021–12–09
Teknologsektionen Informationsteknik

Chalmers tekniska högskola
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The Student Division Software Engineering
Chalmers’ Student Union
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 ,möten med MPA
samt interna lunchmöten etc.
• Uppdaterat/skaffat sociala medier

2 Kandidatnivå
• Hållit klassrepresentantsmöte.

3 Masternivå
• Klassrepresentantsmöten på masternivå.
• Planerat julfika för MPSOF med MPA
• Fortsatt arbeta med närvaro på Lindholmen

4 Arrangemang
• Två pluggfrukostar, varav en med fem gånger så mycket budget som vanligt.
• Samarrangerat med fikIT.
• Kursvalsmingel.
• Kursenkätsfika med lotteri.
• Valberednings-mässa.

5 Internt
• Tagit profileringsbilder med FlashIT
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport LP2 styrIT, 2021–2022

Verksamhetsrapport LP2 styrIT
styrIT har i vanlig ordning hållt möten, gått på kårens utskott, svarat på äskningar och
skött andra vardagliga åtaganden.
Utöver detta har vi bland annat:
• Haft en mindre workshop med OvKIT inför aspning, dock tar vi med oss till
framtiden att lägga mer tid och energi på det.
• Hållt en aspning för MRCIT.
• Gått på, och bjudit in kommittémedlemmar till, relevanta utbildningar hos kåren.
• Jobbat med frågor som dykt upp när coronarestriktioner släppt.
• Fortsatt med regelbundna möten med programledningen.
• Haft möte med sektionens inspektor tillsammans med förra årets styrelse.
• Sett över GDPR- och annan utbildning som hålls för nyinvalda.
• Valt in två sektionsmedlemmar.
• Hållt i Studentrösten för sektionen.
• Förtydligat vad veg-motionen som röstades igenom förra mötet innebär för arrangörer.
• Upprättat kontakt med EqualIT för att mer aktivt jobba med jämlikhetsfrågor på
sektionen.
• Varit delarrangör i sektionens julmys.
• Diskuterat hur vi ska hantera vårt likvida kapital, ev i form av fondsparande.
• Påbörjat en process för att göra en stor förenkling i bokföring.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion om att utöka antalet ledamöter i FlashIT

Motion om att utöka antalet
ledamöter i FlashIT
Kommittén FlashIT

Bakgrund
Efter drygt ett halvår som kommitté har vi i FlashIT insett att det är mycket arbete med
fotografering, videoinspelning, redigering och arrangemang. Vi har märkt att sektionen
till stor del är uppmuntrande och har uppskattat FlashITs kommittéarbete. Vi skulle
gärna se att kommittén har en mer omfattande verksamhetsplan i framtiden. För att
göra det möjligt skulle vi vilja utöka antalet ledamöter som kan sitta i FlashIT (från
totalt fem till totalt sex personer).
I år har antalet sittande varit fyra personer, en färre än maximala kapaciteten. Men vi
tror att det hade varit hög arbetsbelastning även med fem sittande och framförallt tror
vi det hade varit möjligt att göra mer med sex sittande. Det tycks finnas betydligt större
intresse att aspa nu i LP3 än det funnits senaste två åren och vi tror att platserna skulle
kunna fyllas.

Förslag
Yrkar på:
att i reglemente ”§ 5.1 Förteckning” ändra följande rad från

Kommitté
FlashIT

Ledamöter

Inval

Mandat

0-3

LP3

1/5

Ledamöter

Inval

Mandat

0-4

LP3

1/5

till

Kommitté
FlashIT
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Svar: Motion om att utöka antalet ledamöter i FlashIT

Svar: Motion om att utöka
antalet ledamöter i FlashIT
styrIT

Svar
styrIT har förståelse för att det är mycket att göra i FlashIT. Det uppskattas att FlashIT
gör mer för sektionen än vad de är ålagda att göra och ser då en fördel i att öka antalet
ledamöter från högst 3 till högst 4. Något att ha i åtanke vid ökningen av antalet
medlemmar i en grupp är att gruppdynamiken kan förvärras, men vi i styrIT anser att
det maximala antalet på totalt 6 medlemmar är så pass lågt att detta inte kommer vara
ett problem. styrIT rekommenderar därför sektionsmötet att bifalla motionen.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion för att lägga till stödmedlem i stadgan

Motion för att lägga till
stödmedlem i stadgan
Gustav ”Gurr” Engsmyre

Bakgrund
Sektionen är nära till hjärtat för många föredetta medlemmar, och många av dessa
hade uppskattat ett sätt att visa det. Kåren centralt har i några år erbjudit alumner
möjligheten att bli stödmedlemmar och jag tycker att en liknande lösning hade varit bra
att ha på sektionen
Medlemskostnaden är i nuläget 40 kr per termin för en studerande på sektionen. I och
med att snittalumnen har högre inkomst än snittstudenten anser jag att det är rimligt
att de betalar mer. Mitt förslag är det dubbla, (80 kr just nu). För att ge detta lite
kontext betalar en stödmedlem i kåren minst 200 kr, vilket är (minst) lika mycket som
en normal medlem. Beslutande av stödmedlemsavgift borde dock inte finnas i stadgan,
därför nämns inte det faktiska beloppet i förslaget, och jag lämnar till sektionsmötet och
styrelsen att besluta om ett rimligt belopp.
För att fortsatt kopiera kåren ska en stödmedlem inte ha några rättigheter eller skyldigheter jämtemot sektionen, däremot kan styrelsen besluta om utökade rättigheter för
stödmedlemmar. Detta innebär även att alumner har möjlighet att hjälpa till i exempelvis Alumnimiddagsgruppen enklare (vilket har hänt tidigare).
Rent konkret tror jag inte att det behövs ändras något i §1.2 Medlemmar, då stödmedlemmar inte har några rättigheter eller skyldigheter till sektionen. Rent konkret
innebär posten bara att man som alumn kan stödja sektionen, samt kunna kalla sig
stödmedlem.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion för att lägga till stödmedlem i stadgan

Förslag
Yrkar på:
att lägga till §12 Stödmedlemmar
att lägg till §12.1 Grundkrav med innehåll: Stödmedlemskap tillfaller de som har

varit tidigare medlem i teknologsektionen samt har avlagt stödmedlemsavgift till
sektionen enligt §15.2
att lägga till §12.2 Rättigheter med innehåll: Stödmedlem har inga rättigheter inom

sektionen. Beslut om utökade rättigheter för enskild stödmedlem kan fattas av
sektionsstyrelsen.
att lägga till §12.3 Skyldigheter med innehåll Stödmedlem har inga skyldigheter

inom sektionen
att lägga till §15.2 Stödmedlemsavgift med innehåll: Stödmedlem skall erlägga

beslutad stödmedlemsavgift till teknologsektionen.
att flytta §12 → §13, §13 → §14 etc..

Detta skulle i sin helhet innebära att §12 skulle se ut som följande (Med bättre formatering):

§12 Stödmedlemmar
§12.1 Grundkrav
Stödmedlemskap tillfaller de som har varit tidigare medlem i teknologsektionen samt
har avlagt stödmedlemsavgift till sektionen enligt §15.2

§12.2 Rättigheter
Stödmedlem har inga rättigheter inom sektionen. Beslut om utökade rättigheter för
enskild stödmedlem kan fattas av sektionsstyrelsen.

§12.3 Skyldigheter
Stödmedlem har inga skyldigheter inom sektionen
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Motion för att lägga till stödmedlem i stadgan

Samt att §15, eller numera §16 i och med att alla kapitel flyttas ser ut som följande:

§16 Avgifter
16.1 Sektionsavgift
Varje sektionsmedlem skall erlägga beslutad sektionsavgift till teknologsektionen. Sektionsavgiften skall vara densamma för alla medlemmar.

§16.2 Stödmedlemsavgift
Stödmedlem skall erlägga beslutad stödmedlemsavgift till teknologsektionen.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Svar på: Motion för att lägga till stödmedlem i stadgan

Svar på: Motion för att lägga till
stödmedlem i stadgan
styrIT

Svar
Att ge alumner möjligheten att fortsatt visa sitt stöd för sektionen är självklart en
idé vi står bakom. Även möjligheten att ge alumner rättigheter på sektionen står vi
bakom, men vi ser viss problematik i att styrelsen ska bestämma dessa. Därför yrkar
vi på att flytta det ansvaret till sektionsmötet. Detta borde inte påverka längden på
sektionsmöten, eftersom stödmedlemmar med största sannolikhet inte kommer vilja ha
utökade rättigheter särskilt frekvent.
Utöver det så yrkar vi även på att specificera hur stödmedlemsavgiften ska fungera, för
att tydliggöra hur mycket och hur ofta man förväntas betala. Vi vill även öppna upp för
möjligheten att betala mer än minimum ifall alumnen så vill.
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Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Svar på: Motion för att lägga till stödmedlem i stadgan

Förslag
1. att I andra att-satsen ändra
från
Stödmedlem tillfaller de som har varit tidigare medlem i teknologsektionen samt
har avlagt stödmedlemsavgift till sektionen enligt §15.2
till
Stödmedlem tillfaller de som har varit tidigare medlem i teknologsektionen samt
betalar stödmedlemsavgift en gång per verksamhetsår till sektionen enligt
§15.2

2. att I tredje att-satsen ändra
från
Stödmedlem har inga rättigheter inom sektionen. Beslut om utökade rättigheter
för enskild stödmedlem kan fattas av sektionsstyrelsen.
till
Stödmedlem har inga rättigheter inom sektionen. Beslut om utökade rättigheter
för enskild stödmedlem kan fattas av sektionsmötet.

3. att I femte att-satsen ändra
från
Stödmedlem skall erlägga beslutad stödmedlemsavgift till teknologsektionen.
till
Stödmedlem skall erlägga en avgift minst lika stor som den nuvarande
sektionsmedlemsavgiften till teknologsektionen.

Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

3

Revision

Bifogat material – Sektionsmöte LP2
2021-12-09– Sida 32 av 41

Sektionsmöte 2021-12-09
Utgåva 1
2021-12-05

Eric Carlsson, Erik Johnsson,
Jennifer Hallberg, Vidar Magnusson

Revisionsberättelse
Avstigna ej 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 2021-11-21 som vid granskning ser bra ut.
digIT Ida Dahl & Anton Ekström
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-21 som vid granskning ser bra ut.
EqualIT Hanna Schaff & Aline Eikeland
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-18 som vid granskning ser mestadels bra ut.
FanbärerIT Anders Bäckelie & Viktor Fredholm
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-10 som vid granskning ser bra ut.
FlashIT Hanna Schaff & Ida Dahl
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-08 som vid granskning ser mestadels bra ut.
frITid Johannes Gustavsson & Steffanie Kristiansson
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-10 som vid granskning ser bra ut.
NollKIT Clara Simonsson & Eimer Ahlstedt
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-17 som vid granskning ser bra ut.
P.R.I.T. Axel Söderberg & Timothy Nilsson
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-16 som vid granskning ser bra ut.
SEXIT

Lucas Karlsson & Elvina Fahlgren
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-30 som vid granskning ser bra ut.
snIT Hugo Mårdbrink & Eric Erlandsson Hollgren
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-10 som vid granskning ser bra ut.
styrIT William Albertsson & Albert Lund
Har uppvisat bokföring fram till 2021-11-17 som vid granskning ser bra ut.
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MRCIT’22
Chairman – Sivajeet Chand
Sivajeet brings creative ideas and previous experience as chairman, which we believe will
guide MRCIT to new heights.
Treasurer – Oshan Siriwardena
Oshan has experience from previous committee work, as well as from the reception at
Chalmers, and we believe that he will make a great treasurer as well as member of the
group.
Member – Thomas Jinton
Thomas has shown great motivation to improve the connection between national and
international master students. This combined with administrative interest will make him
a solid member of MRCIT.
Member – Vacant
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NollKIT’22
Här är nomineringarna för NollKIT’22.
Ordförande – Lovisa ’Rick’ Johansson
Rick är en stöttande och ansvarsfull person. Med sin stabilitet och sitt lugn tror vi att
hon kommer kunna leda NollKIT till en ny magisk mottagning.
Kassör – Isak ’Ball’ Wideskott
Ball är en person som gillar att ha många bollar i luften. Han är engagerad i det han gör
och har ett intresse för ekonomi. Vi tror att han hade blivit en omtyckt kassör i NollKIT
och en solklar Morty till Rick.
Ledamot – Emma ’Axeln’ Axelsson
Axeln är en person som är initiativtagande och lätt att prata med vilket gör att vi tror
att hon kommer att vara en utmärkt axel för resten av gruppen att stödja sig mot.
Ledamot – Felix ’Järnet’ Erngård
Järnet har visat starkt engagemang och arbetsvilja, därför tror vi att Järnet kommer ge
järnet i NollKIT.
Ledamot – Pauline ’Paow’ Björk
Paow bär en aura av samarbetsvilja, organisation och inspiration som vi tror skulle göra
stordåd för gruppen och deras viktiga uppdrag.
Ledamot – Emil ’escape’ Lindblad
Escape bidrar med struktur, stresstålighet och god förståelse för NollKIT’s verksamhet.
Därför ser vi ’no escape’ ifrån att se honom i NollKIT.
Ledamot – Felix ’Fellan’ Kuhlin
Med sitt intresse för NollKITs verksamhet och sin kreativitet så tror vi att Fellan skulle
ta en perfekt plats i denna grupp.
Ledamot – Steffanie ’PT’ Kristiansson
Med erfarenhet från att både gå på och phaddra under mottagningen samt med sitt
stora engagemang, tror vi att PT kan hålla NollKIT i form under året.
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SEXIT’22

Här är nomineringarna för sexIT’22.
Ordförande – Alexander ’Haren’ Gilabert
Har en stor utstrålning och ser till att alla får vara del av gänget. Vi tror att Haren
kommer att göra ett jättebra jobb i att stötta sexIT’22 och se till att alla får den hjälp,
motivation och vägledning de behöver.
Kassör – Jonatan ’Jonte’ Jageklint
Jonte är en stabil person som kommer se till att budgeten sköts till punkt och pricka. Tillsammans med de andra kommer han se till att gasquen fortsätter att vara en
mittpunkt för fest.
Ledamot – Zoé ’Zorro’ Opdendries
Med sitt intresse av PR och dekor tror vi att Zorro kommer kunna lyfta sexITs sittningar
till nya höjder.
Ledamot – Viktoria ’Ping’ Magnusson
Ping är en glad och social person som tar ansvar och kan jobba flitigt. Med sin sprudlande
energi tror vi att hon kommer kunna bidra med god kreativitet i sexIT’22.
Ledamot – Fabian ’Fabbo’ Forsman
Fabbo är en taggad person med stort driv. Vi tror att detta skulle göra att han kan
bidra väl till sexIT’22s energi.
Ledamot – Maja ’Muu’ Isaksson
Muu är hängiven, omtänksam och social. Hon har varit aktiv och visat på en bredd av
goda kvalitéer som vi tror gör att hon passat väl i sexIT’22.
Ledamot – Josef ’Grizzly’ Jakobson
Grizzly är en engagerad och initiativtagande björn som har god koll på arbetet som
sexIT innebär och skulle tillföra mycket positiv energi till det nominerade gänget.
Ledamot – Daniel ’Gubbe’ Malmgren
En go’ Gubbe som med sin positiva energi, sitt engagemang och passion för matlagning
kommer att göra gasquen till ett paradis.
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P.R.I.T.’22
Här är nomineringarna för P.R.I.T.’22.
Ordförande – Wanda ’Smaug’ Wannelöf
Med sin tidigare erfarenhet inom kommitte-livet är Smaug nu redo för nya utmaningar.
Hon har stort förtroende för ledarskap från de resterande i gruppen och vi tror att som
ordförande skulle hon göra ett utmärkt jobb samt få flyga tillsammans med de övriga
nominerade.
Kassör – Victor ’Yoggi’ Hui
Med ett intresse för siffror och fullt fokus på att få ekonomin att blomstra tror vi att
Yoggi kommer att göra ett bra jobb i P.R.I.T.och samtidigt få möjligheten att utvecklas
under året.
Ledamot – Jennifer ’Pixie’ Hallberg
Pixie har visat ett stort intresse för P.R.I.T.s verksamhet. Med sina tidigare erfarenheter
inom ideella verksamheter och förmåga att strukturera, tror vi att hon kommer vara ett
mycket bra tillskott till P.R.I.T.’22.
Ledamot – Love ’Snek’ Lindqvist
Snek har visat starkt intresse för P.R.I.T.s verksamhet. Med sin tidigare erfarenhet av
kommitteer, samt sina sociala färdigheter och sitt flit tror vi att Snek är en grym kandidat
till P.R.I.T.
Ledamot – Sara ’SÄPO’ Borg
Säpo bär på goda erfarenheter från sitt år i NollKIT, och med sitt stora lugn tror vi att
hon kommer att göra mycket väl i P.R.I.T.
Ledamot – Vincent ’Stocken’ Stocks
Stocken bär på en härlig personlighet och ett starkt driv för rust och hade byggt högt
och brett som ledamot i P.R.I.T.
Ledamot – Lilly-Ann ’Lori’ Stenberg
Lori har visat stort engagemang för verksamheten samt färdigheter inom PR arbetet.
Med stöd från den resterande gruppen kommer hon att göra ett grymt arbete med både
hammare och spik.
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Ledamot – Ida ’Ide’ Dahl
Ide har visat stort intresse för P.R.I.T.s verksamhet och arbetar flitigt. Med sin stora
passion för Hubben tror vi att hon skulle göra ett utmärkt jobb i P.R.I.T.

