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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
Teknologsektionen Informationsteknik

Datum: 2022-05-15 & 2022-05-23
Tid: 13:10 - 18:54

Plats: HC1 & HC4

§1 Mötets öppnande – 13:10
William Albersson, ordförande i styrIT, öppnar mötet 13:10.

§2 Val av mötets ordförande – 13:11
Vilhelm Hedquist väljs in till mötets ordförande.

§3 Val av mötets sekreterare – 13:11
Tobias Karlsson, sekreterare i styrIT, väljs in till mötets sekreterare.

§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare – 13:12
Jacob Bengtsson och Max Hagman väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.

§5 Närvarande 13:13
• IT21: 13
• IT20: 22
• IT19: 7
• IT18: 6
• IT17: 7
• IT16: 1
• Master: 3
• Övriga: 1
• Totalt: 60

§6 Mötets behöriga utlysande – 13:19
Tobias Karlsson informerar mötet om att mötet utlystes den 2 maj, vilket i enlighet med stadga är
minst 10 läsdagar innan mötet.
Tobias Karlsson förklarar varför salen var flyttad.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§7 Föregående mötesprotokoll – 13:20
Tobias Karlsson går igenom föregående mötesprotokoll.

• Vi hade inval till ArmIT, digIT och FlashIT.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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• Motionerna ”Motion för att lägga till stödmedlem i stadgan”, ”Motion om att utöka antalet
ledamöter i EqualIT”, ”Motion om att välja in revisorer varje halvår”, ”Motion om att om-
strukturera arbetskläder”, ”Muta Tord” och ”Döpa om Hubben 2.1 till Hubben 2.2” röstades
igenom med några ändringar

• Revision av ekonomi samt ansvarsbefrielser gicks igenom.

Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§8 Adjungeringar – 13:21
Mötet beslutar att Gustav Engsmyre får närvaro-, och yttranderätt.

§9 Fastställande av mötets dagordning – 13:22

• styrIT föreslår följande ändringar av dagordningen:
– Lägga till MRCIT under punkten Verksamhetsplaner och budgetar.

• sexIT föreslår följande ändringar av dagordningen:
– Stryk ”Motion att ålägga sexIT att ansvara för ET-Raj i ITs sektionslokal” från Motioner.

• NollKIT föreslår följande ändringar av dagordningen:
– Stryk ”Motion om att NollKIT flyttar från Frum till HASen” från Motioner.

• Mötet beslutar att godkänna styrITs, sexITs och NollKITs ändringar.

Mötet fastställer dagordningen med samtliga ändringarna.

§10 Meddelanden – 13:28
(a) Kårledningen - Oscar Thune

• De rekryterar studentrepresentanter till centralt utsedda studentrepresentanter, t.ex. för
anställningskommittéen som anställer professorer.

• Utbildningsområdesrepresentanter, för oss är det EDIT-I, får ta del av operativa och stra-
tegiska aspekter.

§11 Interpellationer – 13:30
Föreligger ej.

§12 Verksamhetsrapporter – 13:30
(a) ArmIT
(b) digIT
(c) EqualIT
(d) FanbärerIT
(e) frITid
(f) MRCIT
(g) NollKIT
(h) P.R.I.T.
(i) sexIT

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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(j) snIT
(k) styrIT

• P.R.I.T. presenterar sin verksamhetsrapport och förklarar varför de spenderar så mycket på
förbrukningsmaterial och att de förväntar sig gå ca 30 000 kr över budget.

• Mötet öppnar för diskussion.
– I like it.
– Hur köper ni in kaffet?
– Replik P.R.I.T.: Vi handlar på Snabbgross.
– 30 000 är ganska mycket, vet inte vad jag tycker, behövs det så mycket?
– Replik P.R.I.T.: Det är estimerat. Men det känns också bra att ha mer i budget än vad

man spenderar.
– Skulle du vilja sammanställa vad ni spenderat pengar på hittills? Av nyfikenhet bara
– Replik P.R.I.T.: Det kan jag göra.

• Mötet öppnar för diskussion.
– digIT, det står att ni har börjat arbetet på några tjänster.
– Replik digIT: Vi har startat med BookIT, hoppas att det ska bli klart. Vi jobbar också

på gibbes, som sannes fast gibbes. Jobbar också på re-design av nollk.it.
– EqualIT, hur var responsen på eran enkät som ni skickade ut?
– Replik EqualIT: Den var bra när det kommer till antalet, vi har inte analyserat dem

än, väntar tills skolan är över.
– EqualIT, planerar ni att göra klart summeringen av enkäten under ert år?
– Replik EqualIT: Under sommaren.
– styrIT, jag har sett att ni har pratat med Rekryt hur sektionen och Rekryt är relaterade.

Lärde ni er någonting?
– Replik styrIT: Huvudsakliga poängen var att de inte behövde någon hjälp från sektionen.

De klarar sitt arbete bra. De kanske behöver mer hjälp med synlighet, så att folk vet vilka
de är. Så de har nu en sida på chalmers.it och en chalmers.it mejl.

• Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump.

§13 Revisionsberättelse – 13:41
• Eric Carlsson och Jennifer Hallberg föredrar revisionsberättelsen.
• De man rekommenderar att bli ansvarsbefriade är:

– snIT 20/21
– styrIT 20/21
– digIT 21/22
– FlashIT 21/22

• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
• Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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§14 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser – 13:44
(a) snIT 20/21

• Jacob Thorselius Pedersen föredrar verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättel-
sen.

• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Arvid Rydberg och Jacob Thorselius Pedersen för snIT

20/21 samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handling-
arna.

(b) styrIT 20/21
• Gustav Engsmyre föredrar verksamhetsberättelsen.
• Carl Holmberg föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Jag märkte att resultatet för Valberedningen ligger över gränsen i den ekono-
miska policyn. Hur kommer det sig?

– Svar: Jag kommer inte ihåg, det var ett tag sedan jag skrev det.
– Fråga: Har vi någon från valberedningen som vet?
– Svar Revisorerna: Jag har för mig att bokföringen var fel då ett tillfälle hade betalats

för två gånger.
– Fråga: Vet vi vad den siffran faktiskt var?
– Svar: Jag kan försöka kolla upp det.
– Fråga: Kan det finnas andra stora skillnader mellan bokföringen och den ekonomiska

berättelsen?
– Svar: Jag tror det inte borde vara några stora skillnader.
– Svar revisorerna: Det var mest en stor grej och sen några små som vi hittade.
– Fråga: Jag vill att revisorerna ska skicka in ett ändrinsyrkande för den ekonomiska

berättelsen.
– Svar revisorerna: Det kan vi ordna.
– Fråga: Hade ni gjort något annorlunda med den kunskapen som ni har nu?
– Svar: Vi kanske hade gjort mer för att få sektionen fungera på distans bättre, och

inte anta att COVID försvinner efter LP2 och jobba mer med de förlorade lokalerna.
– Ändringsyrkande 1: Ändra Överlämning valberedning från 3,980.00 kr till 2,045.00

kr och alla berörda kostnader.
– Fråga: Det är konstigt att resultatet har ändrats efter resultatet är uppdaterat, är

trevligt ifall rapporten faktiskt stämmer. Är det möjligt att kolla upp ifall det finns
några fler fel?

– Svar: Vi kan inte riktigt kolla upp det nu. Har bara skrivit ner ”flera fel”.
– Fråga: Egentligen kollas rapporterna aldrig av revisorerna, så vi hade bara kunnat gå

vidare och strunta i felet.
– Svar: Vad jag minns så är detta det enda där det var över 100 kr i felet.
– Fråga: Finns det möjlighet att det kommer påverka andra års bokföring och ekono-

miska planer.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare



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

Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
2022-05-15 & 2022-05-23, 13:10 - 18:54

Sida 7 av 131

– Svar: Bokföringen har kollats av revisorerna och den ekonomiska berättelsen kommer
inte påverka andra år.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Gustav Engsmyre och Carl Holmberg för styrIT 20/21

samt att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna
med samtliga ändringsyrkanden.

(c) digIT 21/22
• Ida Dahl föredrar verksamhetsberättelsen.
• Anton Ekström föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Ida Dahl och Anton Ekström för digIT 21/22 samt att

föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(d) FlashIT 21/22

• Hanna Schaff föredrar verksamhetsberättelsen.
• Ida Dahl föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.

– Första året, bra jobbat på att starta upp en ny kommitté.
• Mötet går till beslut.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Hanna Schaff och Ida Dahl för FlashIT 21/22 samt att

föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§15 Propositioner – 14:15
(a) Proposition om att lägga till att sektionsmötet skall fastställa beslut som styrelsen tar med

mandat som sektionsmötets ställföreträdare - andra läsningen
• William Albertsson föredrar Propositionen.
• Mötet öppnar för frågor till styrIT.

– Fråga: Eftersom detta inte har varit en grej innan, har det blivit flera sådan här beslut
på senare tid?

– Svar: Inte vad vi vet. Dessa beslut ska man egentligen inte behöva ta, men detta är
ett sätt att göra sektionen mer öppen.

– Replik gammal styrIT: Ett exempel är när budgeten för DatE-IT var tvungen att
ändras.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

(b) Proposition om att välja in talman på ettårs-basis
• Jacob Thorselius Pedersen föredrar propositionen.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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• styrIT lägger ändringsyrkande 1: Ändra ”Talman väljs in på ettårsmandat andra ordinarie
höstmötet.” till ”Talman väljs in på ettårsmandat på andra ordinarie höstmötet.”.

• styrIT jämkar sig med ändringsyrkande 1.
• Mötet öppnar för frågor till styrIT.
• Mötet öppnar för diskussion.

– Tror ni det kommer bli svårare att hitta folk som vill söka, eftersom det blir en längre
bindningstid”.

– Replik styrIT: Vi pratade lite om det i bakgrunden. Det skulle kunna vara en möj-
lighet men om Talman blir bekvämare under sina senare sektionsmöten så kan det få
fler att söka.

– Det är en stor ”commitment”, vad händer ifall de inte kan närvara på ett möte?
– Replik styrIT: Jag vet inte exakta siffran, men Talman har ett antal dagar på sig

att säga till styrIT ifall hen inte kan komma. Utöver det kan vem som helst nominera
sig till sektionsmötetsordförande.

– Talman borde kanske ha en episk aspning, så kanske fler söker.
– Om talman måste ha en aspning hade antalet som vill söka talman minskat.
– Jag har upplevt sektionsmöten där Talman sitter på ett-årsbasis, och det är najs.
– Vad tycker du om detta?
– Replik talman: Jag känner mig fortfarande ganska novis. Men med ett nytt styrIT

nästa möte hade det varit bra med en talman som har lite erfarenhet.
– Om vi väljer till ett år i taget så behöver vi bara hitta hälften mängden folk som ska

vara Talman
– Jag vill motstrida påståendet att du inte är en bra talman.

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

§16 Motioner – 14:28
(a) Motion om att välja in revisorer varje halvår - andra läsningen

• Eric Carlsson föredrar motionen.
• William Albertsson föredrar styrITs svar.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.
• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

(b) Omstrukturera snITs poster
• Hugo Mårdbrink föredrar motionen.
• Jacob Thorselius Pedersen föredrar styrITs svar.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.

– Fråga: Vill du jämka dig med styrITs förslag?
– Svar: Ja
– Motionären jämkar sig med samtliga av styrITs ändringar.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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• Mötet går till diskussion.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• styrIT förklarar om vad sektionsmötet ska ta beslut om.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

(c) Motion om miljöpolicy - andra läsningen
• Jacob Thorselius Pedersen föredrar motionen och styrITs svar.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.

– Fråga: Man kan välja att ta bort kött även om någon har valt det som matpreferens.
Till vilken utsträckning kan man göra det med andra matpreferenser?

– Svar: Så, det är svårt eftersom ifall någon är allergisk så måste det tas hänsyn till.
Om någon vill ha kött, är det för att det är gott eller för att de behöver det av olika
anledningar.

– Fråga: Att säga att du vill ha kött är skillnad på att inte vilja ha något. Du kan alltid
strunta i någon önskan att vilja ha kött, till skillnad från att inte vilja ha kött.

– Fråga: Under arrangemang har en person haft endast kött som matkrav, så det finns
sådana människor.

• Mötet går till diskussion.
– Jag ser också problemet ifall någon inte kan ha något förutom kött. Om du vet att

de kanske kommer på ett arrangemang så förbereder man mat för dem. Det går inte
att förbereda för allt. Istället kan vi vara mer öppna om man vill gå på arrangemang
utan anmälan och skriva till arrangören innan ifall man behöver en specifik matprefe-
rens. Fördelarna med motionen väger däremot fortfarande upp svårigheterna med att
arrangera.

– Ett problem med denna policyn är hur vi samlar in datan om matpreferenser. Just nu
har vi bara matpreferenser, så kan vi inte skilja på preferenser och krav/allergier.

– Om någon inte äter något förutom rått kött så är det ett ”edge-case”. Då är det
självklart att undantag kan göras.

– Jag tycker att vi ska gå ”all or nothing”. Jag skulle vilja att vi bara serverar lakto-
ovo-vegetarisk mat. Det finns folk som behöver undantag, men man kan inte alltid ta
hänsyn till alla.

– Ändringsyrkande 1: Stryka ”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 alternativ. Gör gästen inget val skall maten följa punkten ovan. Om
det finns alternativ som inte är lakto-ovo-vegatariskt, ska det inte vara ekonomiskt
fördelaktigt att välja detta alternativ.”.

– Jag håller med föregående talare. Jag har skickat ett ändringsyrkande som rör detta.
– Ändringsyrkande 2: Stryka de två sista styckena under 2.2 i miljöpolicyn. Lägga

till ”Undantaget är om en gäst inte tål annat än kött eller om det finns ett krav på
arrangören, från exempelvis lokalen, att servera en specifik rätt som inkluderar kött.”

– Ändringsyrkande 1 dras tillbaka.
– Förra gången så röstade vi emot detta, bara så att alla vet.
– Som jag förstår det så är undantaget att servera kött inte ett krav på arrangören.

Förstår jag rätt då?
– Replik: Ja.

Vilhelm Hedquist
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Sekreterare
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– Behöver man verkligen förtydliga att om man endast kan äta kött så kan det serveras,
gäller ej annan matpref.

– Man kan väl tekniskt sätt neka andras matpref i vanliga fall också, även om det är
dumt. Tål är ett svårt ord att definiera, det kanske inte kan definieras medicinskt.
Man kanske tål annat men att man mår bäst av att endast äta kött.

– Då är vi redan tillbaka där vi var om vi tillåter arrangören att göra undantag. Gäster
kanske säger att de inte tål kött vissa dagar i veckan. Kanske borde skötas mer på ett
”case-by-case basis”. Jag hade nog velat stryka den delen.

– Varför ska det vara undantag för just kött? Det är rimligt att ifall man har en specifik
preferens kan man kontakta arrangören.

– Angående samarr med andra föreningar. Ska vi också följa detta då?
– Replik stryIT: För kommittéer gäller det. Återkommer hur det är med föreningar.
– Om man stryker undantaget, och någon frågar arrangören, får man servera kött enligt

policyn då?
– replik styrIT: Nej. Om 2b stryks så får man inte servera kött.
– Angående andra matpreferenser, det är en vettig tanke, men det bör vara en annan

motion.
– Jag har några kära pateter som har väldigt jobbiga matpreferenser. Ibland blir det för

mycket. Lösningen har varit att de fått betala mycket mindre än andra men då blivit
tvungna att ta med egen mat till arrangemanget.

– Ändringsyrkande 2 ändras till: Stryka de två sista styckena under 2.2 i miljöpo-
licyn. Lägga till ”Undantaget är om det finns ett krav på arrangören, från exempelvis
lokalen, att servera en specifik rätt som inkluderar kött.”.

– Om man ändrar tål till äter så ändrar det premisserna om hälsoskäl och liknande.
– Om det ni ska säga inte tillför till diskussionen, tänkt efter ifall ni behöver säga det

då.
– Angående samarr, som policyn ser ut nu så kan pengarna som kommer från IT gå till

vegetariskt och pengar från andra kommittéer går till kött.
– Replik styrIT: Ett samarr arrangeras av sektionen, oavsett vem som samarrar det

så är det sektionen som arrangerar och därför måste policyn följas.
– Det kanske går att hitta kryphål, men det är att gå emot sektionsmötets-mening.
– Sträck i debatten begärs.
– Mötet går till diskussion om streck i debatten.

∗ Jag har saker att säga, så tycker inte vi ska dra streck i debatten
∗ Kan folk tänka igenom sina argument innan de talar, så att vi får en meningsfull

diskussion.
∗ Jag undrar hur många som inte har bestämt sig vad de ska rösta på.

– Mötet går till beslut om streck i debatten.
– Mötet beslutar att dra sträck i debatten.
– Det sades tidigare att det finns tillfällen att folk tar med sig egen mat, är det tillåtet?
– Replik styrIT: De kan ta med sitt eget kött.
– Att ta med egen mat fungerar inte alltid. Till exempel till Gasquen. Till CM-gasquen

är det väldigt najs att kunna servera en specifik mat, till exempel skaldjur. Detta går
inte riktigt med ändringsyrkandet.
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– Jag tror fortfarande vi borde gå hel-vegetariskt. Motionen borde däremot tänkas ige-
nom helt, finns en del oklarheter som borde fixas.

• Votering via handuppräcknings begärs.
• Vilhelm Hedquist förklarar vad mötet kommer ta beslut om.
• Mötet går till beslut om ändringsyrkande 2.
• Mötet beslutar att avslå ändringsyrkande 2.
• Jacob Thorselius Pedersen är besviken.
• Mötet går till beslut om att behålla miljöpolicyn i sin helhet.
• Mötet beslutar att behallå miljöpolicyn i sin helhet.

Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas 15:37.

(d) Uppdatering av röstlängden – 15:38
• Totalt: 63

(e) Motion om ökad profileringar för FlashIT
• Ida Dahl föredrar motionen.
• Albert Lund föredrar styrITs svar.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.

– Fråga: Ni har godkänt 1061 kr. Planerar ni då att godkänna så mycket varje år, eller
ska de behöva lägga 300 kr ur egen ficka varje gång?

– Svar: Nej, vi tycker inte att de klarar sig på 800 kr men att 1400 kr är för mycket.
– Fråga: Hur hade FlashIT svarat på profileringsundersökningen?
– Svar: FlashIT fanns inte som kommitté när undersökningen genomfördes.
– Fråga: Angående miljöpåverkan, som jag ser det så kommer kläderna köpas, oavsett

var pengarna kommer ifrån.
– Svar: Vi kan inte påverka vad folk gör med sina pengar på fritiden.
– Fråga: Vad tycker styrIT att FlashIT ska använda sina tröjor till?
– Svar: Motiveringen vi fick var att de främst skulle användas under milkshakepubar

och för att synas bättre. Men vi anser att de syns tillräckligt bra med sina byxor.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.

– Fråga: Har ni kollat på alternativ till hängselbyxor som passar bättre till verksamhe-
ten?

– Svar: Vi kollade ganska mycket på vad vi ville ha för arbetskläder och kom fram till
att hängselbyxor var det bästa. Priset för hängselbyxor kan variera ganska mycket.

• Mötet går till diskussion.
– Jag tycker inte det är orimligt att ha T-shirt. Ibland är det varmt när man är ute och

fotar.
– FlashIT tillför mycket till sektionen, de lägger ner mycket tid och kul med bilder. Vi

har pengar på sektionen som kan användas. Tråkigt att lägga sina egna pengar.
– I år hittade FlashIT ganska billiga ovvar, vilket vi inte gjorde förra året. 800 kr kommer

inte räcka alla år.
– Rimligt att FlashIT har tillräckligt med pengar till sina arbetskläder. Just nu är detta

en bra lösning för kommande åren angående vad som är arbetskläder och inte.
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– Jag håller med föregående talare. Även jobbigt att använda egna kläder när man ligger
på marken och blir svettig.

– Ni nämner att det påverkar miljön, vet ni exakt hur mycket det tär på miljön, relativt
vad? Det är ca 7 stycken kårres köttluncher på en tröja.

– Replik styrIT: Vi vet inte.
– Ifall den inte går igenom kan vi hamna i ett scenario där FlashIT frågar styrIT varje

år, det gillar jag inte.
– Jobbigt ifall man får ett styrIT som inte godkänner några pengar över 800 kr och det

året inte får några byxor alls.
• Mötet går till beslut om motionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

(f) Motion om kaffeansvariga
• Simon Johnsson föredrar motionen.
• Jacob Thorselius Pedersen föredrar styrITs svar.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.

– Fråga: Hur ser ekonomin ut jämfört med nu? Ska maskinen kopplas in i nån vatten-
ledning? Hur ser kaffemaskinen ut på the Cloud

– Svar: Den kommer gå på en hyra som man abonnerar på två år. Känns bättre att hyra
än köpa, då kommer den behöva en viss livstid. Så hyran blir typ 1500 kr/månaden.
Den har typ en dunk som man kopplar in i. Jag tror de har en liknande maskin som
vi har i the Cloud på Lindholmen.

– Replik Lindholmare: Ingen kan använda maskinen, är svår att använda. Kvalitén
är ganska bra, ungefär som Hubben.

– Fråga: En stor förändring att lägga in the Cloud, hur ser du på det?
– Svar: Jag skulle gärna vilja se att det finns ett system som fungerar innan man

expanderar till the Cloud. Kanske kan ta upp det på nästa sektionsmöte.
– Fråga: Är det tänkt att något ska hända mellan detta sektionsmötet och invalet i

LP1.
– Svar: Jag lägger jag till att det ska vara ett inval nu.
– Ändringsyrkande 1: att direktinvälja Kaffefunktionärerna detta sektionsmöte.
– Motionären jämkar sig med ändringsyrkande 1.
– Fråga: Om ni vill ha inval nu så borde det direktjusteras. Det innebär att det gäller

direkt.
– Motionären jämkar sig med styrITs ändringsyrkande 3.

• Mötet går till diskussion.
– Det känns som att mycket av hubbenkaffet som bryggs ofta hälls ut för att det har

kallnat. Med denna lösningen finns en termos vilket minskar mängden kaffe som slängs.
– Jag tycker vi inte borde direktjustera och göra inval idag, eftersom det inte var tydligt

i handlingarna.
– Kommer det här nya systemet ha en termos i sig?
– Replik motionären: Ja, den kommer ha en termos som är lätt att rengöra.
– Jag vill lyfta vad en tidigare talare sa, det är inte så öppet med valprocessen att ha

inval nu och är nog ganska mycket arbete.
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– Lindholmen är ganska exkluderad från sektionen redan, att inte ålägga gruppen att
fixa kaffet på Lindholmen ökar segregationen ännu mer.

– Replik motionären: Jag håller med dig men det hade betytt att de hade blivit
ansvariga för den maskinen som finns på Lindholmen. Det är bättre om det redan
finns ett system som de senare kan implementera i the Cloud senare.

– Känns som att du redan har en plan, och att kan vara bra att köra på. Det som lagts
fram i motionen känns genomtänkt och planerat, så känns redo att köra på. Angående
the Cloud, om ingen är där känns det konstigt att ålägga någon att fixa kaffe dit.

– Om man ålägger gruppen att ha hand om the Cloud så betyder inte det att de måste
skaffa båda maskinerna samtidigt utan de kan fixa maskinen till Hubben och om det
går bra fixa något till the Cloud, utan att behöva lägga någon motion i framtiden.

– Det känns som det är en väldigt komplicerad maskin. Är den användarvänlig för alla
som vill brygga kaffe?

– Replik motionär: Processen som finns är väldigt enkel. Maskinen är komplicerad för
att den har många inställningar, men att just använda den är enkelt.

– Vad skulle pengarna komma ifrån till både maskinen och kaffebönorna? Jag antar att
det skulle komma från styrIT?

– Replik styrIT: Ja, andra funktionärsgrupper har budget hos oss så det hade fungerat
på samma sätt.

– Gällande the Cloud, om kaffegruppen innehåller personer som aldrig är på Lindholmen,
så kan man se till att de som är på Lindholmen vet hur den fungerar. De håller dem
uppdaterade på något sätt.

– Som funktionär var tanken mer att se till så att det händer, än att helt ha hand om
det, inte något kommittéaktigt.

– Om vi kör ett inval nu, blir det då ett nytt inval LP1?
– Ja.
– Ändringsyrkande 4: att ha ett inval för Kaffefunktionär på detta sektionsmöte.
– Ändringsyrkande 5: att direktjustera detta beslut.
– Motionären drar tillbaka ändringsyrkande 1.
– Även om du håller med så är det nice om du inte jämkar dig, eftersom det blir enklare

att rösta om dem.
• Mötet går till beslut om styrITs ändringsyrkande 1 och 2.
• Mötet beslutar att bifalla styrITs ändringsyrkande 1 och 2.
• Mötet går till beslut om ändringsyrkande 4 och 5.
• Votering via handuppräckning begärs.
• Mötet beslutar att bifalla ändringsyrkande 4 och 5.
• Mötet går till beslut om motionen med styrITs ändringsyrkanden 1 och 2 samt ändrings-

yrkanden 4 och 5.
• Mötet beslutar att bifalla motionen med styrITs ändringsyrkanden 1 och 2 samt ändrings-

yrkanden 4 och 5.
Mötet ajourneras i 20 minuter.
Mötet återupptas 17:11.

(g) Uppdatering av överlämningsbudget
• Jacob Thorselius Pedersen föredrar motionen och styrITs svar.
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• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Mötet går till diskussion.

– Hur påverkar det oss som redan har en fastställd budget?
– Replik styrIT: Ge oss några minuter.
– Replik styrIT: Budget är en budget, man kan gå över den om policyn uppdateras.

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

(h) Motion om att starta kommittén TrädgårdsmästerIT på IT-sektionen
• Josefine Nord föredrar motionen.
• William Albertsson föredrar styrITs svar.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.

– Fråga: Jämkar du dig med våra ändringsyrkanden?
– Svar: Ja.
– Motionären jämkar sig med samtliga av styrITs ändringsyrkanden.
– Fråga: Finns det intresse bland flera teknologer att engagera sig?
– Svar: Jag har pratat med några stycken, men har inte kollat intresset i stort.

• Mötet går till diskussion.
– Det leder till ett inval till idag, en interim-kommitté som sitter fram tills hösten.
– Det är lite jobbigt för valberedningen att ha inval LP1 då vi detta året hade workshop

med frågor fram till LV5 LP1 senast.
– Om ni hade valt en annan LP, vilken då? Är mycket inval överallt, den som är minst

kanske ändå är den bästa ifall aspningen inte är särskilt stor.
– Replik Valberedningen: Vi tycker det är en större starttröskel för oss. LP3 kanske

hade varit smidigare.
– Hade gärna haft fler åsikter från tidigare valberedningar. Är det här dina åsikter eller

har ni pratat om det?
– Replik Valberedningen: Detta är min åsikt, ValleB har inte pratat om det.
– Jag hängde inte riktigt med argumentet som Valberedningen hade. Hinner ni inte

förbereda sig inför inval i LP1?
– Replik Valberedningen: Vi workshopade ganska mycket och höll på hela vägen till

starten på LP2. Vi hade dock inte överlämning förrän LP3. Generellt sett så får man
inte så mycket gjort under sommaren heller.

– Vi (tidigare Valberedningen) stressade med att preppa material och intervjufrågor,
vilket gick att göra på två veckor. Det går därför att göra innan sommaren börjar.

– Jag tänker att många andra kommittéer går på nu och hinner planera massa grejer
inför mottagningen. Kan även vara skönt för Nollan som är taggade på ovkit att se
hur ett inval går till innan det invalet.

– Aspningen började inte förrän LP2, så vi sköt därför lite på att starta arbetet.
– Man kan hinna till LP1, men det handlar inte bara om att preppa till Trädgårdsmäs-

terIT. Man måste även snacka ihop sig om t.ex. ”vad är en ordförande?”.
– Finns det intresse från andra här att sitta i en interimstyrelse?

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

§17 Verksamhetsplaner och budgetar – 17:34
(a) ArmIT 22/23

• William Frisk föredrar verksamhetsplanen.
• Oscar Cronvall föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Angående eran vision, det verkar som att allt är med och att det är väldigt
ambitiöst. Finns det någon prioritering på dessa?

– Svar: Vi vill vara det bästa ArmIT som det går. Jag försöker vara abstrakt så att ni
inte kan klaga senare.

– Fråga: Hur har budgeten påverkats av att Ericsson inte vill sponsra längre.
– Svar: Det är 70-80 tusen vi pratar om. De är inte så sugna på att skriva ett nytt

kontrakt på grund av backlogen i föreläsningar och sånt. Men vi har regelbundna
möten med dem.

– Fråga: Vad är planen för studentnytta budgetposten?
– Svar: Vi vill göra någonting. Vi skulle kunna koppla det till undersökningen vi gjorde.
– Fråga: Var gav ni ut själva undersökningen? Om fler Lindholmen personer hade inklu-

derats i verksamheten hade ni fått fler svar. Inte särskilt många av dem kollar Slack.
Ni skulle även kunna kontakta MRCIT så kan vi hjälpa till med att nå ut till dem.

– Svar: Vi skulle kunna lägga upp den på hemsidan också.
• Mötet öppnar för diskussion.

– Det ser ut som en bra plan och budget. Ni verkar ha gjort ett bra jobb och kommer
ha ett bra år.

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för ArmIT 22/23.

(b) digIT 22/23
• Axel Larsson föredrar verksamhetsplanen.
• Jacob Bengtsson föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Kan man verkligen få en CPU för 1000 kr i dagens ekonomi?
– Svar: Ja, det är den dyraste CPU som passar det nuvarande moderkortet.
– Fråga: Jag gillar crash courses. Jag tror de kommer vara uppskattade.
– Svar: :)

• Mötet öppnar för diskussion.
– Jag gillar att ni minskade inventarie-posten, eftersom digIT har haft svårt att använda

den.
– Replik digIT: Vi jobbar lite med att få ett till rum och jag är inte rädd att gå över

budget ifall det blir så.
– Ändringsyrkande 1: Ändra budgetposten Överlämning från 3000 kr till 3710 kr.
– digIT jämkar sig med ändringsyrkande 1.

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för digIT 22/23.
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(c) FlashIT 22/23
• Julia Giaro föredrar verksamhetsplanen.
• Anton Ekström föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.
• Ändringsyrkande 1: Att ändra budgetposten Arrangemang från 5555 kr till 8888 kr
• Ändringsyrkande 2: Att ändra budgetposten Profilering från 5822 kr till 7509 kr
• Ändringsyrkande 3: Att ändra budgetposten Kamera från 27500 kr till 18300 kr
• FlashIT jämkar sig med ändringsyrkande 1, 2 och 3.

– Fråga: Jag vill veta vilken kamera.
– Svar: Vi kollar på en Canon EOS-R. Just nu har FlashIT bara en kamera, och vi har

inga privata. Är svårt att dela kamera när man fotar i par. FlashIT behöver därför
två kameror. Den kameran passar också till den andra utrustningen som vi har. Den
är även bättre på att filma, vilket vi vill ha.

– Fråga: Ni ökade arrangemangskostnader ganska mycket pga kostnaden för pubarna.
Borde inte intäkterna också ändras?

– Svar: Jo, det är sant.
– Ändringsyrkande 4: Ändra inkomster Milkshakepub till 8000 kr.
– FlashIT jämkar sig med ändringsyrkande 4.
– Fråga: Ni ska köpa en drönare, behöver man inte utbildning för det?
– Svar: För alla som behöver köra en drönare så måste man ha en utbildning som kostar

några hundra kronor. Men jag visste jag inte riktigt vilken budgetpost jag skulle lägga
den på.

– Fråga: Om ni skaffar en drönare, händer det innan mottagningen?
– Svar: Ja.
– Fråga: Jag vill lägga till en budgetpost för utbildning. Ska jag skicka in det?
– Svar: Ja.
– Fråga: Gäller budgeten bara kameran eller också något mer?
– Svar: Det inkluderar en adapter för linserna. Och det borde vara tillräckligt för lin-

serna vi har. Det borde vara tillräckligt.
• Mötet öppnar för diskussion.

– Som tidigare FlashIT tycker jag att filma är ett bra argument för att skaffa en ny
kamera. Kan få fler roliga filmer från event.

– Tänker ni att en eller flera ska skaffa drönarkortet?
– Replik FlashIT: Flera.
– Ändringsyrkande 5: Att lägga till en rad ”Utbildning” under Uttäkter med kostnad

1080 kr.
– FlashIT jämkar sig med ändringsyrkande 5.
– Vad händer om man kraschar drönaren? Är det något ansvar?
– Replik styrIT: Generellt kan styrIT betala för kostnaden ifall det var en olycka.
– Om en olyckshändelse förekommer med drönaren så kommer den antagligen klara sig.

De flesta delar är tåliga. De sköraste är propellrarna, vilka är billiga att ersätta.
– Moderna drönare är smarta på att undvika hinder och liknande.
– Har ni tänkt på någon försäkring? FlashIT har en del dyra prylar för tillfället.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare



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

Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP4
2022-05-15 & 2022-05-23, 13:10 - 18:54

Sida 17 av 131

– Replik FlashIT: Något som vi tänkt på, men har inte kollat så mycket på saken än.
Vi har iallafall ett kassaskåp att lägga i.

– Att ha försäkring på material som används mycket är inte värt eftersom värdeminsk-
ningen blir såpass stor.

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för FlashIT 22/23.

(d) MRCIT 22
• Oshan Siriwardena föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Detta har inte riktigt med de här dokumenten att göra, men hur går det med
planeringen?

– Svar: Ja, det går bra, förutom hoodies. Vår dimension på loggan är lite problematisk
just nu.

– Fråga: Vad är MRCIT?
– Svar: Master Reception Committee IT

• Mötet öppnar för diskussion.
– Jag tycker att budgeten och planen ser bra ut, ledsen att jag är så gammal och ska

gå ut.
– Angående grillutrustningen, kommer det bli MRCITs eller kommer det läggas i the

Cloud så vem som helst kan använda det?
– Replik MRCIT: Vi hade tänkt att låna för eventet, inte köpa. Så kommer inte

behöva lagra någonstans.
– Har inte redan MRCIT en bra högtalare?
– Replik MRCIT: Jo, men vi inte är helt säkra på om den fungerar. Vi är heller inte

helt säkra på att vi måste köpa alla grillgrejer, men ifall vi måste så är det najs att
ha den möjligheten.

• Mötet går till beslut om att godkänna budgeten.
• Mötet godkänner budget för MRCIT 22/23.

(e) Godisutlottning!
(f) prel styrIT 22/23

• William Albertsson föredrar verksamhetsplanen.
• Albert Lund föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Sektionsavgifter har gått ner ett antal tusen. Är vi färre nu?
– Svar: Nej, jag vet inte riktigt hur de har räknat senast.
– Fråga: Är inte 90000 kr lite lågt för kandidatmiddagen? Jag hörde att det låg på runt

110000 kr.
– Svar: Ja det skulle man kunna öka. Det kom även många på den middagen som inte

brukar komma på vanliga arrangemang, vilket är trevligt.
– Fråga: Cesip-posten. Skulle man inte lika gärna kunna lägga det på P.R.I.T.?
– Svar: Jo.
– Fråga: Hur stor är verksamhetsfonden nu?
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– Svar: 225000 kr ungefär. Så vi har förlorat en del.
– Fråga: För kandidatmiddagen, det var ju bara två middagar. Men det drogs av två

tredjedelar. Hurså?
– Svar: Vi kombinerade flera middagar, men de var lite dyrare.
– Fråga: Du sa att nästa år kunde öka kostnaderna med ca 150000 kr. Hur står det till

med pengarna?
– Svar: Det har med att vi inte får gå med för mycket plus.
– Fråga: Revisorerna har skickat in äskningar för det vi ger till kassörerna. Vill ni att

vi fortsätter skicka in äskningar?
– Svar: Nej, vi vill inte ha äskningar varje gång.
– Ändringsyrkande 1: Lägg till revisorer bra jobbat gåva 850 kr
– styrIT jämkar sig med ändringsyrkande 1.
– Ändringsyrkande 2: Ta bort budgetposten Cesip-rummet

• Mötet öppnar för diskussion.
– Snälla jobba på köket nästa år.
– Tycker att vi ökar budgeten för kandidatmiddag.
– Ändringsyrkande 3: Ändra budgetposten kandidatmiddag till 110 000 kr.
– Detta är ett väldigt bra tillfälle ifall du vill att sektionen eller styrIT vill jobba mot

ett speciellt mål.
– Vi borde lägga till nya poster i budgeten. Att bara höja och sänka poster är inte så

viktigt.
– Hur fungerar det om styrIT tar bort Cesip-posten? P.R.I.T. har inte det i budgeten.
– styrIT jämkar sig med ändringsyrkande 3.
– Replik styrIT: Vi vill behålla den där den är.
– Replik P.R.I.T.: Det enklaste är att hålla kvar posten och ta bort det nästa år när

P.R.I.T.’23 har satt sin budget.
– Ändringsyrkande 2 dras tillbaka.

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner den preliminära verksamhetsplanen och budgeten för styrIT 22/23.

Mötet ajourneras i 10 minuter.
Mötet återupptas 19:06.

§18 Personval – 19:06
§19 Uppdatering av röstlängden – 19:06

• Totalt: 64

(a) EqualIT
• Ordförande

– Hampus Rhedin Stam nominerar sig till ordförande i EqualIT 22/23, presenterar sig,
svarar på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
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– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Hampus Rhedin Stam till ordförande i EqualIT 22/23.

• Kassör
– Anna Nilsson nominerar sig till kassör i EqualIT 22/23, presenterar sig, svarar på

frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Anna Nilsson till kassör i EqualIT 22/23.

• Ledamot (0-3)
– Jennifer Hallberg, Lukas Åkefeldt och Ida Dahl nominerar sig till ledamot i Equa-

lIT 21/22, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan
resterande sökande inte är närvarande i rummet.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Jennifer Hallberg, Lukas Åkefeldt och Ida Dahl till ledamot i EqualIT

22/23.
Mötet ajourneras i 20 minuter.
Mötet återupptas 19:53.

(b) frITid
• Ordförande

– Hannes Svahn nominerar sig till ordförande i frITid 22/23, presenterar sig, svarar på
frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Hannes Svahn till ordförande i frITid 22/23.

• Kassör
– Anders Olofsson nominerar sig till kassör i frITid 22/23, presenterar sig, svarar på

frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Anders Olofsson till kassör i frITid 22/23.

• Ledamot (1-4)
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– Erik Dreifeldt och Vincent Stocks nominerar sig till ledamot i frITid 21/22, presenterar
sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte
är närvarande i rummet.

– Alfred Berglöf nominerar sig till ledamot på distans och presenterar sig via en text
som William Albertsson läser upp.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Erik Dreifeldt, Vincent Stocks och Alfred Berglöf till ledamot i frITid

22/23
(c) snIT

• Ordförande
– Hanna Schaff nominerar sig till ordförande i snIT 22/23, presenterar sig, svarar på

frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Hanna Schaff till ordförande i snIT 22/23.

• Kassör
– Love Lindqvist nominerar sig till kassör i snIT 22/23, presenterar sig, svarar på frågor

från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Love Lindqvist till kassör i snIT 22/23.

• Vice ordförande
– Fabian Forsman nominerar sig till vice ordförande i snIT 22/23, presenterar sig, svarar

på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Fabian Forsman till vice ordförande i snIT 22/23.

• Sekreterare
– Timothy Nilsson nominerar sig till sekreterare i snIT 22/23, presenterar sig, svarar på

frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
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– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Timothy Nilsson till sekreterare i snIT 22/23.

• Ledamot (0−∞)

– Jon Emilsson och Karl Kjellmer nominerar sig till ledamot i snIT 22/23, presenterar
sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte
är närvarande i rummet.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Jon Emilsson och Karl Kjellmer till ledamot i snIT 23/23.

(d) FanbärerIT
• Ordförande

– Elliot Ripa nominerar sig till ordförande i FanbärerIT 22/23, presenterar sig, svarar
på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Elliot Ripa till ordförande i FanbärerIT 22/23.

• Kassör
– Max Strömdal Eriksson nominerar sig till kassör i FanbärerIT 22/23, presenterar sig,

svarar på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Max Strömdal Eriksson till kassör i FanbärerIT 21/22

• Ledamot (0-2)
– Eugene Dvoryankov nominerar sig till ledamot i FanbärerIT 22/23, presenterar sig

och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte är
närvarande i rummet.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Sluten votering begärs.
– Mötet väljer in Eugene Dvoryankov till ledamot i FanbärerIT 22/23

Mötet ajourneras i 15 minuter.
Mötet ajourneras i 15 minuter.
Mötet återupptas 21:56.

(e) Vilhelm Hedquist förklarar situationen kring styrIT-invalet.
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• Det finns ett gäng som är intresserade av styrIT men vi får inte riktigt ihop en ordförande.
• Vi skulle kunna välja in en ordförande som inte riktigt vill det, men det blir inte bra i

längden.
• Det finns inte tillräckligt med läsdagar resten av året för att kalla till ett till nytt sek-

tionsmöte.
• Vi skulle även kunna förlänga styrITs mandat så att de sitter kvar tills efter sommaren

och har ett möte.
• Alternativet som vi tycker är bäst är att ajourneras mötet tills måndag –05-23 och då har

vi förhoppningsvis hittat någon som vill vara sektionsordförande.
• Mötet öppnar upp för diskussion.

– Gills det som att man har anmält sitt intresse till godtycklig post till godtyckligt
sektionsmöte?

– Nej, det känns lite som att tänja på gränserna.
– Ett annat alternativ skulle även kunna vara att sektionsmötet idag ger mandat till

styrIT att fyllnadsvälja en ny sektionsordförande.
– Dåligt att hitta loop-holes i stadgarna och tycker därför det är bra att köra med styrITs

alternativ.
– Att ge styrIT mandat ökar även transparensen. Då försöker man inte kringgå.
– Skulle vi inte kunna ajournera mötet och sedan fråga Kårledningen? De är bra!
– Finns det folk som kan bli sektordf om 8 dagar ifall man måste ha kontaktat ValleB

och uttryckt intresse för posten?
– Det är ifall vi tolkar stadgar som i att det ska vara 24 timmar innan sektionsmötes-

dagen där valet sker.
– Det är konstigt att stress-välja in någon eftersom det kom nära inpå att ingen skulle

tänkte söka sektordf.
– Jag håller med föregående talare. Även om man får tanken nu är det inte bra att

stressa det. Då är det nog bättre att sova på det.
– Att ge styrIT utökat mandat till styrelsemöte, med fastställning så hade sektionsmötet

i LP1 kunnat säga nej och kräva ett nytt inval.
– Om det blir uppskjutet, så kanske ni kan hålla nån lite längre workshop så att alla

som är lite intresserade kan komma och få en bättre bild av vad det innebär att sitta
som styrIT ordförande.

– Om man var intresserad av ordförande i en viss kommitté ser inte vi (ValleB), någon
skillnad på det och att söka ordf i en annan kommitté.

– Jag börjar gilla den där idén med att ge styrIT mandat. Men hur kan vi garantera att
vi får rösträtt på det mötet?

– Replik styrIT: Jag tror tanken inte vara att ge er rösträtt. Då tänjer man ganska
mycket på gränserna.

– styrIT ligger också under KL, vilket innebär att vi kan klaga till dem ifall vi tycker
styrIT gör ett dåligt val. Det är inte ett problem.

– Hade det gått att ha att sektionsmedlemmarna har en egen votering som styrIT tar
hänsyn till, för att det ska kännas mer demokratiskt?

– Replik styrIT: Problemet är att ens röst vägs mer där än här, eftersom färre kommer
antagligen delta.
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– Allt känns väldigt hackigt. Det som jag tycker är minst hackigt är att ajournera mötet.
– Frånvaro grejen, det kommer inte gälla förrän mötet är justerat och KL har godkänt

det.
– Om vi börjar med att ajournera mötet kan man kolla med KL och kolla vilka som är

intresserade. Ifall invalet efter det inte går bra kan man ge styrIT mandat.
– Replik styrIT: Problemet är att hela detta mötet blir ajournerat då.
– Kan man inte göra som ArmIT kassör förra året?
– Replik styrIT: styrIT får inte fyllnadsvälja styrIT, så det blir problematiskt.
– Tentaveckan har då inte läsdagar?
– Replik styrIT: Korrekt.

• William Albersson ställer fram två alternativ för mötet och förklarar hur beslutet ska gå
till.

i. att flytta styrIT inval till slutet av mötet och innan invalet till styrIT ajournera mötet
tills måndag 2022-05-23.

ii. att ge styrIT mandat att välja in styrIT på ett styrelsemöte. På detta möte kommer
alla sektionsmedlemmar ges närvarorätt och yttranderätt.

• Mötet går till beslut om de två alternativen.
• Votering via handuppräckning begärs.
• Mötet beslutar flytta styrIT inval till slutet av mötet och innan invalet till styrIT ajournera

mötet tills måndag 2022-05-23.
(f) Valberedningen

• Ordförande
– Valberedningen presenterar vad det innebär att sitta i Valberedningen som ordförande.
– Simon Johnsson nominerar sig till ordförande i Valberedningen 22/23, presenterar sig,

svarar på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Simon Johnsson till ordförande i Valberedningen 22/23.

• Ledamot (2-4)
– Ingen nominerar sig.
– Samuel Widén nominerar sig till ledamöter i Valberedningen 22/23.
– Yrkande 1: att hantera inval av ledamöter till Valberedningen en i taget.
– Mötet går till beslut.
– Mötet beslutar att hantera inval av ledamöter till Valberedningen en i taget.
– Samuel Widén presenterar sig, svarar på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan

lokalen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Samuel Widén till ledamot i Valberedningen 22/23.
– Yrkande 2: att flytta de tre resterande ledamöter i Valberedningen till efter styrIT-

invalet.
– Mötet går till beslut.
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– Mötet beslutar att flytta de tre resterande ledamöter i Valberedningen till
efter styrIT-invalet.

(g) Talman
• Mötesordförande förklarar vad Talman gör.
• Jacob Thorselius Pedersen nominerar sig till Talman för HT 2022, presenterar sig, svarar

på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet väljer in Jacob Thorselius Pedersen till Talman för HT 2022.

(h) Kaffegruppen - interimkommitté
• Simon Johnsson nominerar sig till Kaffegruppen, presenterar sig, svarar på frågor från

sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet väljer in Simon Johnsson till Kaffegruppen

(i) TrädgårdmästerIT - interimkommitté
• Josefine Nord och Julia Giaro nominerar sig till TrädgårdmästerIT, presenterar sig och

svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan resterande sökande inte är närva-
rande i rummet.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet går till beslut.
• Mötet väljer in Josefine Nord och Julia Giaro till TrädgårdmästerIT - interimkommitté

§20 Övriga frågor – 23:16

(a) Girls Code Club
• GCC arrangeras av institutionen och de har bett sektionen att hjälpa till. GCC är till för

att locka gymnasietjejer att bli intresserade av programmering.
• Institutionen kommer betala för en del av det men vi tycker det hade varit bra om vi

betalade när institutionens pengar tar slut. Tanken är att det inte ska vara allt för mycket
pengar

• Vi undrar ifall det är okej att sektionen lägger pengar på GCC?
• Finns det något tak på pengarna?
• Det finns 25000 kr kvar i jämnlikhetspotten.
• Vem arrangerar detta?
• FlashIT, DrawIT och P.R.I.T., annars är det institutionen.
• Jag tycker det låter som en bra idé och att vi lägger pengar på framtida studenter.
• Konstigt att sektionen skall betala för reklam till högskolan.
• Är främst till för att uppmuntra intresse inom programmering, så är ändå IT-relaterat,

men kan lika gärna hamna på Datateknologsektionen.
• Mötet går till beslut om att tillåta styrIT att lägga pengar på GCC.
• Mötet godkänner att styrIT får lägga pengar på GCC.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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(b) Utlottning av 150 kr på kårkortet
• Julia Giaro vann en biobiljett.
• Utlottningen stängs.

(c) styrIT
• William Albersson tackar för styrITs år.

§21 Mötet ajourneras till 2022-05-23 17:31

§22 Uppdatering av röstlängden – 17:43

• Totalt: 53

§23 Val av nya rösträknare – 17:45

• Då de som är rösträknare tänkt ställa sig upp väljer vi in nya rösträknare.
• Felix Bjerhem Aronsson och Oscar Palm nominerar sig till rösträknare
• Mötet väljer in Felix Bjerhem Aronsson och Oscar Palm till rösträknare.

§24 Personval

(a) styrIT
• Ordförande

– Jacob Bengtsson nominerar sig till ordförande i styrIT 22/23, presenterar sig, svarar
på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Jacob Bengtsson (20010929-8257) till ordförande i styrIT 22/23.

• Vice ordförande
– Anton Ekström nominerar sig till vice ordförande i styrIT 22/23, presenterar sig, svarar

på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Anton Ekström till vice ordförande i styrIT 22/22.

• Kassör
– Hind Mansour nominerar sig till kassör i styrIT 22/23, presenterar sig, svarar på frågor

från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Hind Mansour (19960919-7729) till kassör i styrIT 22/23.

• Sekreterare
– Hanna Adenholm nominerar sig till sekreterare i styrIT 22/23, presenterar sig, svarar

på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Hanna Adenholm till sekreterare i styrIT 22/23.

• Studerandearbetsmiljöombud (SAMO)
– Stina Hansson nominerar sig till SAMO i styrIT 21/22, presenterar sig, svarar på

frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Valberedningen ger sitt utlåtande om den sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Stina Hansson till SAMO i styrIT 22/23.

• Ledamot (0-3)
– Elliot Ripa, Rasmus Rosengren och Max Hagman nominerar sig till ledamot i sty-

rIT 22/23, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan
resterande sökande inte är närvarande i rummet.

– Valberedningen ger sitt utlåtande om de sökande.
– Mötet öppnar upp för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Sluten votering begärs.
– Mötet väljer in Rasmus Rosengren och Max Hagman till ledamot i styrIT 22/23.

(b) Valberedningen
• Ledamot (1-3)

– Yrkande 1: att hantera inval av ledamöter till Valberedningen som vanligt.
– Mötet går till beslut.
– Mötet beslutar att hantera inval av ledamöter till Valberedningen som vanligt
– Arvid Rydberg och Carl Holmberg nominerar sig till ledamöter i Valberedningen

22/23, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan res-
terande sökande inte är närvarande i rummet.

– Lisa Qwinth nomineras på distans till ledamöter i Valberedningen 22/23. William
Albertsson läser upp en skriftlig presentation.

– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Arvid Rydberg, Carl Holmberg och Lisa Qwinth till ledamot i Valbe-

redningen 22/23.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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§25 Mötets avslutande – 18:54
Mötet avslutas.

Vilhelm Hedquist
Mötesordförande

Tobias Karlsson
Sekreterare

Jacob Bengtsson
Förste justerare

Max Hagman
Andre justerare
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1 Verksamhetsrapporter
På följande sidor bifogas verksamhetsrapporterna för samtliga sektionens kommittéer och nämnder.
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Verksamhetsrapport ArmIT LP4
Allmänt
ArmIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Haft överlämning

• Samtalat om samarbetsavtal med Sopra Steria och Cygni.

• Haft möte med Ericsson om framtida samarbete.

• Genomfört en enkätundersökning bland IT-sektionens medlemmar.

Arrangemang
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har ArmIT arrangerat följande:

• 22/3 Sopra Steria monterevent

• 8/4 Påskäggsjakt med Cygni

• 11/4 Påskäggsjakt med Ericsson

• 22/4 Ericsson lunchföreläsning
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Verksamhetsrapport LP3 digIT
digIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta har vi:

• Hållit i överlämningsworkshops för att förbereda nya digIT för verksamheten.

• Påbörjat och fortsatt utveckling på ett antal projekt.

• Krishantering vid problem av våra tjänster.

• digIT’22 har planerat kod och vin 10/5.
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Verksamhetsrapport EqualIT
2021-2022 LP4

Allmänt
EqualIT har under läsperioden:

• genomfört en enkät om jämlikhetssituationen på sektionen.

• arbetat med gruppdynamiksfrågor.

• försett Hubbens toaletter med mensskydd.

• hållit regelbundna möten.

• samverkat med andra jämlikhetskommittéer på Chalmers.

Arrangemang
Sen senaste sektionsmötet har EqualIT:

• arrangerat karaokefrukost med JämställD under jämlikhetsveckan.

• arrangerat aspning.

• arrangerat enkätssläppfika.
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Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP4

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

• Deltagit i, och representerat fanan under, Cortègen

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har FanbärerIT arrangerat följande:

• 5/3 Ohmsits :)

• 29/3 Aspning: It-bal-prepp

• 9/4 IT-bal

• 20/3 Aspning: Aspu

• 27/4 Aspning: Glasshäng
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Verksamhetsrapport FlashIT’21
LP4

Allmänt
• Förberett viss kontinuitet till nya FlashIT.

• Undersökt möjliga inköp av utrustning samt har köpt in viss utrustning.

Fotouppdrag
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har FlashIT’21 utfört följande uppdragsrelaterat ar-
bete:

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

• Arrangerat fredagsarrangemang för sektionens medlemmar

• Hållt Aspning

• Planerat CM

• Testat ledarskaps utbildningen

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har frITid arrangerat följande:

• 25/02 Demokratiskt arr (deltagarna bestämmer)

• 04/03 Padel

• 11/03 Volleyboll

• 25/03 Frisbeegolf

• 01/04 Asparnas arr

• 08/04 Dryckes volley (Vin volleyboll)

• 22/04 Skidskytte

• 29/04 Padel

• 08/05 Tennis

• 13/05 Yoga

• 15/05 CM i klättring
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Verksamhetsrapport MRCIT LP4
Allmänt
Since the last meeting, we have done a few things:

• We have made some changes to the planned events.

• We have met a 6 times to discuss the venues, timings and cost for each event.

• We have met with PRIT to collaborate for an event.

• We have started communication with ArmIT for potential sponsors.
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Verksamhetsrapport NollKIT
LP4

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

• Gått på våldspreventationsutbildning (Emma Axelsson)

• Deltagit på casekväll arrangerad av Mottagningskommittén

• Deltagit på ett utbildningstillfälle om ledarskap

• Fortsatt planering av mottagningen

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har NollKIT arrangerat följande:

• 2/4 PhadderTackSittning. Tacksittning för förra årets phaddrar.

• 5/5 PhadderInfokväll.
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Verksamhetsrapport LP4 P.R.I.T.
P.R.I.T. har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta har vi:

• Haft teambuilding

• Målat märket vid Olgas Trappor

• Arrangerat pubrunda

• Arrangerat myskväll

• Arrangerat steampunkpub

• Hållit i rustdag

– Bland annat sett över förvaringsutrymmen

• Puffat EqualIT’s queerpub

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

• Puffat Gasquer

• Puffat FestUs Valborgskalas

• Planerat inför CM

• Teambuilding

• Hjälpt till på snET-rajet

• Slog i en spik i ekipaget

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har sexIT arrangerat följande:

• CM-i-gasque

• Pedagogiska priset eftersläpp
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1 Operativt arbete
• Lyft och behandlat problem i kurser.

• 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 sociala medier

• Planerat aspning

2 Kandidatnivå
• Hållit klassrepresentantsmöte.

3 Masternivå
• Klassrepresentantsmöten på masternivå.

• Fortsatt arbeta med närvaro på Lindholmen

4 Arrangemang
• Pancake art

• Pluggfrukost

• ET-Raj

• Kursnämndsfika med utlottning

• Mastervals-mingel

• Pedagogiska priset

5 Internt
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Verksamhetsrapport LP4 styrIT

1 Introduktion
Detta är styrIT 21’s sista läsperiod och verksamhetsrapport. Vi hade som målsättning
att avsluta, och i vissa fall även först hinna påbörja, projekt relaterade till flera av
fokusområden. Dock har det hållts en aspning, och flera av oss har varit upptagna på
andra håll. Det har lett till att vi inte

2 Fokusområden
Nedan listas lite av arbetet vi gjort under läsperioden, relaterat till våra fokusområden
från verksamhetsplanen.

2.1 Hållbar expansion
Detta fokusområde tycker vi har varit svårt att motivera oss att jobba med, då det är ett
ganska abstrakt och långsiktigt problem. Dessutom är det sällan att vårt mer operativa
och reaktiva arbeta går att koppla till detta område, och vi kan inte hitta något vi
gjort det senaste som har påverkats av detta område. För den uppmärksamma är detta
precis samma rapport som förra mötet, något som vi kommer utvärdera ytterligare till
verksamhetsberättelsen och överlämning.

2.2 Bättre lokaler och studiemiljö
Köksfrågan som vi hoppats ta upp den här terminen har fortsatts skjutits på då vi redan
driver en annan fråga mot den som är ansvarig, och den har skrivits in i den preliminära
verksamhetsplanen för nästa år.

Cetac-rummet går sakta men säkert framåt, och det vi kan rapportera från styrITs håll
är att ordentligt belysning är installerad.

Utöver detta har en studieteknolog efter vår välsignelse hört av sig till Akademiska Hus
och Chalmersfastigheter om några rum som ligger mellan Hubben och E-Studion för
att undersöka om det är möjligt för sektionen att ta över dessa för förvaring. Detta har
tagits vidare till bl.a. programledning för att se om ekonomiska medel finns, vilket det
gör. Det är dock lite osäkerheten i hur det ska dras vidare, något vi vill kolla på innan
sommaren.

2.3 Ekologisk hållbarhet
På senaste sektionsmötet godkänndes en proposition om att sektionens kaffe ska vara
ekologisk och rättvisemärkt, något vi hoppas kommer ha en fortsatt pågående effekt av
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sektionens ekologiska hållbarhet. Utöver detta har utvärdering av veg-motionen tagit
lite tid och vi väntar spänt på resultat av denna.

2.4 Jämlikhet
Vi har fortsatt varit delaktiga i utformandet av EqualIT’s jämlikhetsenkät, Vågen 2022,
som släpptes till sektionen under läsperioden!

Till sommaren ska institutionen hålla Girls Code Club, ett sommarläger för gymnasi-
etjejer där de får prova på programmering. Vi har som sektion fått möjligheten att hålla
något arrangemang någon kväll under lägret, något vi mer än gärna tycker sektionen
kan vara med på!

2.5 Transparens
Detta är ett område vi senaste läsperioden kändes oss nöjda med, och utöver fortsatt
löpande arbete har vi inte jobbat vidare med detta. På grund av tidsbrist har vi dock
inte lagt energin på verksamhetsrapporten som gjordes förra läsperioden.

3 Övriga
Här är ett utdrag av de mer operativa ärenden vi har hanterat senaste läsperioden:

• Gjort ett väldigt kul (enligt Sponken) aprilskämt
• Konflikthantering mellan organ på sektionen
• Kommunikation med Rekryt om deras relation till sektionen
• Utbildningar med kommittéer
• Testar ny dag för sektionsmöte
• Godkänt två stadgeändringar hos DrawIT
• Uppstart av DatE-IT kommittéen och styrelsen

– Godkänt budget

– Fyllnadsval
• Hjälpt MRCIT med budget
• En dag med styrIT
• GDPR-utbildningar
• Kassörsutbildning
• Hanterat inkomna äskningar

– OvKIT gemensam teambuilding (Godkänd)
– Påskägg FikIT (Godkänd)
– Hoppa studsmatta (Godkänd)
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– Phadderinfokväll (Godkänd)
• Hanterat subventionering av arangemang utifrån proposition

– Semlor - P.R.I.T. (Godkänd)
– Bal - FanbärerIT (Godkänd)
– Jubileumsmiddag (Nekad, de hade redan pengar)
– Myskväll - P.R.I.T. (Godkänd)
– Skidskytte - FrITid (Godkänd)
– Pedagogiska Priset - snIT (Godkänd)
– Paintball och Bodyflight - FrITid (1 av 2 godkänd)
– Dryck till pedagogiska - snIT (Godkänd)
– Kod & Vin - digIT (Godkänd)
– Dryck Jubileumsmiddag (Godkänd)

• Gjort en utvärdering för avgående FKIT
• Pratat om phaddring med NollKIT
• Skrivit motionssvar
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2 Propositioner
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Proposition om att lägga till att
sektionsmötet skall fastställa
beslut som styrelsen tar med
mandat som sektionsmötets

ställföreträdare
styrIT

Bakgrund
På sektionsmötet i LP1 2021 godkändes andra läsningen av en stadgaändring där sek-
tionsmötet skulle delges beslut styrelsen tar med utökat mandat. Bakgrunden till denna
motion går att läsa här:

Styrelsen fungerar enligt §3.2.1 i stadgan som ställföreträdare i sektionsmö-
tets frånvaro. Under vårt år har ett antal beslut tagits av styrelsen i sektions-
mötets frånvaro. Även om styrelsens mötesprotokoll visar alla beslut som tas
i sektionsmötets frånvaro så hade det varit tydligare för gemene sektions-
medlem 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.

Detta förslag nekades av kårstyrelsen då den ansågs inte ligga i linje med kårens stad-
gar. Anledningen var formulering delge beslut, där kåren istället väljer ordet fastställa.
Beslut bör fastställas av det organ som har den egentliga rätten att fatta beslutet, och
sektionsmötet ska inte bara göras medveten om beslutet.

Vi i styrIT håller med om denna motivering. Vi vill därmed yrka på följande, vilket är
identiskt med den tidigare motionen sektionsmötet godkänt förutom ordet delges som
nu ersatts med fastställa.
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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 fast-
ställas av sektionens medlemmar på nästkommande sektionsmöte.
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Proposition om att välja in talman
p̊a ett̊ars-basis

Bakgrund

Att arrangera sektionsmöten kan vara krävande, framförallt första g̊angen man gör det. Detta gäller
b̊ade styrIT och talman eftersom de b̊ada är viktiga delar av arrangemanget.

I dagsläget väljs talman in p̊a halv̊arsmandat, vilket i praktiken leder till att hen endast deltar p̊a
tv̊a ordinare sektionsmöten. Detta i sin tur leder till att det blir sv̊art att dra nytta av erfarenheten
som byggs upp av att h̊alla i sektionsmöten. Utöver detta s̊a bidrar inval p̊a andra ordinarie
v̊armötet att p̊a första ordinare höstmöte saknar b̊ade styrIT och talman erfarenhet av att arrangera
sektionsmöten.

Dock kan det nuvarande halv̊arsmandatet bidra till ett högre söktryck än om mandatet hade varit p̊a
hel̊arsbasis. Däremot är arbetsbelastningen för talman relativt l̊ag och ett förlängt mandat borde
därav inte p̊averka söktrycket negativt. Om talman genom sin utökade mandatperiod dessutom
lyckas göra ett bättre arbete och därav trivs bättre i sin roll kan det å andra sidan bidra till ett
ökat söktryck.

Därför föresl̊ar vi att välja in talman p̊a ett̊arsmandat p̊a det andra ordinarie höstmötet, vilket
kommer bidra till att talmans erfarenhet utnyttjas bättre samt att antingen styrIT eller talman
alltid har erfarenhet av att arrangera sektionsmöten.

Förslag

Yrkar p̊a:

att I reglementet, ändra §6.1.1 Talman
fr̊an
Talman väljs in p̊a halv̊arsmandat p̊a andra ordinarie v̊armötet samt andra ordinarie
höstmötet.
till
Talman väljs in p̊a ett̊arsmandat andra ordinarie höstmötet.
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3 Motioner
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Motion om att välja in revisorer
varje halvår

Revisorerna

Bakgrund

I dagsläget väljs det in upp till 4 revisorer varje LP1 möte här på sektionen med ansvaret
att granska sektionens verksamhet och ekonomi under ett års tid. Detta gör dock att
det enkelt förloras kontinuitet mellan åren av revisorer om inte överlämningen är väldigt
noggrann. Historiskt sätt har detta “lösts” genom att personer sitter om, detta har dock
inte alltid gjorts och det verkar orimligt att förvänta sig det från de sökande, särskilt
eftersom revisorerna inte är en grupp med det högsta söktrycket. Vi ser en enkel lösning
på detta problemet vilket är att istället för att välja in revisorer endast i LP1 så väljer
väljer vi in 2 revisorer i LP1 som har ansvar till nästkommande LP1 samt också välja 2
revisorer i LP3 som då sitter till nästkommande LP3. Likaså anser vi att det är orimligt
att endast två personer ska kunna agera revisorer på en sektion med en så stor ekonomi
som våran ändå har. Därmed vill vi även ändra antalet revisorer från “2-4” personer till
“4-6” personer. Detta säkerhetsställer att det alltid finns en kontinuerlig linje av revisorer
samt att vi har “kompetenta” revisorer.

Förslag

Yrkar på:

att under §14.1.1 Inval ändra från
“ Sektionsmötet utser två till fyra lekmannarevisorer med uppgift att granska
teknolog- sektionens verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret. ”
till
“ Sektionsmötet utser fyra till sex lekmannarevisorer med uppgift att granska
teknolog- sektionens verksamhet och ekonomi. ”

att under §4.4.1 i stadgan ändra från
“

• Val av

– revisorer
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” till “

• Val av

– 2-3 revisorer med uppdrag fram till nästkommande första ordinarie höst-
möte.

”

att i listan “Val av” under §4.4.3 lägga till: “

• Val av

– 2-3 revisorer med uppdrag fram till nästkommande första ordinarie vår-
möte.

”

att Under första ordinare höstmöte efter att denna motion fastställs, genomföra inval
av revisorer i två omgångar, ett så som beskrivs i att-sats 2 samt ytterliggare
ett där 2-3 revisorer väljs in med ansvar fram till och med första efterkommande
ordinare vårmöte.
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Svar p̊a: Motion om att välja in
revisorer varje halv̊ar

styrIT

Svar

Vi anser att bakgrunden till motionen väl motiverar de framlagda förslagen. Vi st̊ar därför bakom
motionen i sin helhet och yrkar p̊a bifall.
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Omstrukturera snITs poster
Hugo ”Kråden” Mårdbrink

Bakgrund
Jag tycker kravet på sekreterare och vice ordförande är onödigt, då deras åligganden inte
är tillräckligt för att motivera ett separat inval och ansvar. Konsekvensen av nuvarande
post-struktur leder till krångligare inval och längre sektionmöten, då sekreterare och vice
ordförande måste väljas in separat.

Det är också otydligt vad som menas att snIT består av ”ledamöter” när andra sek-
tionsorgan specifierar antalet ledamöter. I nuvarande läge är det oklart om snIT måste
bestå av flera ledamöter samt om man kan sitta oändligt med ledamöter, något jag äm-
nar att specifiera.

Därför föreslår jag att lägga sekreterarens och vice ordförandens åligganden på näm-
den istället, samt specifiera ett konkret antal ledamöter snIT måste bestå av.

Jag baserar antalet ledamöter för att hantera belastningen av mitt verksamhetsår i
snIT med lite marginal. När jag säger att åligganden inte är tillräckliga för att motivera
en egen ansvars-post baserar jag det på ”ansvaret” hos ledamöter i andra sektionsorgan.

I mitt ändrade kommer följande åligganden försvinna av olika anledningar:
att Föra protokoll vid studienämndsmöte. - Denna innefattas av första att-satsen under
§4.2.1
att Tillse att material som inkommer till studienämnden anslås eller på annat sätt för-
medlas dem det berör - Oklart vad den här ens omfattar
att Handha snITs handlingar. - Denna innefattas av första att-satsen under §4.2.1
att Överta ordförandens åligganden i ordförandes frånvaro. - Finns ingen poäng då inget
speciellt händer om just snIT ordförande försvinner. Till skillnad från styrIT.

Ändrandet i stadgan är gjort för att följa reglementsändringarna, formuleringen är också
ändrad för att få ett mer konsekvent dokument. (Samma som de andra sektionsorganens
sammansättnings-punkt)
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Förslag
Yrkar på:

att under §4.1 i reglementet ändra från
”snIT består av
• ordförande
• kassör
• vice ordförande
• sekreterare
• ledamöter”
till
”snIT består av
• ordförande
• kassör
• 2-5 ledamöter”

att ta bort §4.2.4 från reglementet

att ta bort §4.2.5 från reglementet

att under §4.2.1 i reglementet lägga till:
att Tillse att protokoll från studienämndsmöte anslås i enlighet med stadga.

att under §7.1.1 i stadgan ändra från
”Studienämnden består av
• ordförande
• vice ordförande
• kassör
• i reglemente fastställt antal förtroendeposter.
Ordförande och kassör i studienämnden skall vara myndiga.”
till
”Studienämnden består av ordförande, kassör samt i reglemente fastställt antal
ledamöter. Ordförande och kassör i studienämnden skall vara myndiga.”
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Svar p̊a: Motion om att
Omstrukturera snITs poster

styrIT

Svar

Att kontinuerligt uppdatera och rätta till styrdokumenten är viktigt för att de ska vara relevanta
till den faktiska verksamheten och tydligt förmedla vad som faktiskt gäller. I snITs fall har detta,
som motionären lyfter, inte varit fallet. Utöver att göra det tydligt för sektionen vad ett organ har
för åligganden och sammansättning, s̊a är det minst lika viktigt att det även är tydligt för organets
medlemmar. Dessutom kan den minskade mängden poster eventuellt leda till att det blir lättare för
personer som väljer att spontansöka till snIT, eftersom ledamotsposten ofta uppfattas som mindre
skräckinjagande än specifika ansvarsposter.

Med detta i åtanke h̊aller vi med om motionärens bakgrund, slutsatser och förslag. Dock leder
förslag som ändrar i b̊ade stadga och reglemente till potentiella åtskiljaktigheter, eftersom regle-
mentet kan uppdateras efter en genomröstning medan stadgaändringar m̊aste tas upp tv̊a g̊anger.
Därav lägger vi fram följande ändringsyrkanden, som inte ändrar inneh̊allet, utan endast när de
olika att-satserna röstas igenom. Förutsatt att motionären jämkar sig med dessa ändringsyrkanden,
yrkar vi p̊a bifall.

Förslag

Yrkar p̊a:

att Stryka samtliga att-satser förutom den sista (den som rör stadgan).

attatt Ta upp de strukna att-satserna som motion vid andra läsningen av stadgaändringen (pre-
liminärt p̊a ordinarie sektionsmöte LP1).
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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 de-
finieras 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

1https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2013/2013_ livsme-
delsverket_17_animalieproduktionens_miljopaverkan.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

2https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/kott-och-miljo/
3https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/
4https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/fiskguiden/
5https://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.
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Andra läsning av motion om
vegetarisk mat

Bakgrund

P̊a sektionsmötet LP1 2021 röstades en motion (Motion om miljöpolicy) igenom om att mat p̊a
ITs arrangemang ska vara primärt lakto-ovo-vegetarisk. Ett ändringsyrkande röstades dock igenom
som beslutade att motionen skulle tas upp för en andra läsning p̊a sektionsmötet LP4 2022.

Vi i styrelsen har sen motionen röstades igenom försökt att dokumentera vilka effekter den har haft
p̊a sektionens miljöp̊averkan, samt hur den har p̊averkat sektionens arrangörer. Vi har även pratat
lite med andra sektioner som har liknande policys och försökt skapa oss en bild av vad de upplever
som positivt och negativt.

Utvärderingen visar att när det kommer till arrangemang med anmälan, som exempelvis sit-
tningar, är det m̊anga som inte explicit väljer kött och där har s̊aledes sektionens köttrelaterade
miljöp̊averkan minskat. Dock har det inte skett n̊agon större förändring när det kommer till ar-
rangemang utan anmälan, som exempelvis spelkvällar, där gästen alltid är tvugnen att göra ett
aktivt val mellan de olika rätterna. Eftersom arrangemang utan anmälan är en signifikant del
av sektionens arrangemang där mat serveras, s̊a är sektionens totala köttrelaterade miljöp̊averkan
tyvärr fortfarande relativt stor.

För arrangörer har motionen haft varierande effekter, vilket förmodligen främst beror p̊a vilken typ
av arrangemang de arrangerar. För arrangemang med anmälan har arrangörer inte f̊att n̊agot extra
åtagande, men det kan anses som begränsande att inte f̊a välja fritt vilken mat man f̊ar servera. Ett
argument för att bara servera lakto-ovo-vegetariskt är att det dock hade underlättat för arrangörer
som lagar maten eftersom det minskar antalet matpreferenser p̊a arrangemanget.

När ett arrangemang inte har anmälan och gästerna därav alltid aktivt väljer vad de vill ha, s̊a
borde motionen inte p̊averka arrangörerna. Dock har det upplevts som n̊agot förvirrande huruvida
det är okej att servera icke-vegetarisk mat i dessa situationer och vad som exempelvis händer om
det vegetariska alternativet tar slut.

Motionen har lett till en minskning av sektionens köttrelaterade miljöp̊averkan, men det finns
fortfarande förbättringsutrymme. För arrangörer har motionen inte haft n̊agon kraftigt negativ
inverkan, men en förbättring av miljöpolicyns formuleringar hade kunnat vidare underlätta för
arrangörer. Utöver det hade en striktare variant av policyn, där endast lakto-ovo-vegetarisk mat
till̊ats, ocks̊a underlättat för arrangörer. Dock anser vi att individens frihet att själv välja vad de



vill f̊a för mat, samt arrangörens frihet att välja vad de vill servera, är tillräckligt viktigt för att
bibeh̊alla policyn i sin nuvarande utformning.

Förslag

Yrkar p̊a:

att Beh̊alla miljöpolicyn i sin nuvarande utformning.

2



Motion att årlägga sexIT att ansvara för ET-Raj

i IT’s sektionslokal

Josef Jakobson

May 2022

1 Bakgrund

Tidigare har det varit tradition för en grupp IT teknologer att arrangera ett
s.k. Efter Tenta Raj, vilket är en mindre uppstyrd fest i IT’s sektionslokal p̊a
johanneberg, Hubben, för främst IT-teknologer, men även folk fr̊an andra sek-
tioner. D̊a det inte finns n̊agot officellt stöd för detta arrangemang finns det
ingen ytterst ansvarig som ser till att det bir av, vilket leder till osäkerheter
kring huruvida det arrangeras. Detta medför risken att ingen kan st̊a för ar-
rangemanget och det inte blir av alls.

Arrangemanget h̊alls traditionsenligt den första lördagen som infaller p̊a
slutet av tentaperioden, och om det är s̊a att Hubben är upptagen denna dag
uppst̊ar ett flertal problem. Först och främst blir det sv̊art med nya datum
d̊a dagarna innan lördagen ligger i tentaperioden vilket gör det omöjligt att
arrangera n̊agot i Hubben; och ett senare datum g̊ar inte d̊a det är antingen
efter nästa läsperiod börjat, under en omtentaperiod eller p̊a sommarlovet när
folk potentiellt börjat jobba eller åkt ifr̊an göteborg. Detta är inte optimalt
d̊a vi nu lägger hinder för en stor andel sektionsmedlemmar att delta i ett
arrangemang som ska vara tillgänglig för alla.

P̊a grund av att rätt datum är s̊a viktigt gör det otympligt att behöva förlita
sig p̊a att andra lokaler p̊a campus är lediga just den dagen, samt att det oftast
kostar pengar och är generellt mindre praktiskt än att h̊alla det i Hubben.

2 Förslag

Eftersom sexIT är IT sektionens festkommitté vars huvuduppgift är att bidra
till studentnyttan via fester, sittningar m.m. bör de bli årlaggda att ansvara
över att ET-Rajet arrangeras. Detta betyder INTE att de m̊aste vara ensamma
arrangörer vid varje ET-Raj utan att de snarare ska se till att det finns minst
en grupp människor som kan st̊a för arrangemanget, samt att Hubben inte är
bokad p̊a det datumet. P̊a grund av detta motionerar jag att lägga till följande
i punkt §5.4.10 i reglementet

1



att Ansvara för att ett Efter Tenta Raj arrangeras första lördagen som
infaller p̊a slutet av tentaveckan i IT’s sektionslokal p̊a Johanneberg som ska
vara öppet för främst sektionsmedlemmar men även andra.

2
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Svar: Motion att årlägga sexIT
att ansvara for ET-Raj i IT’s

sektionslokal
styrIT

Svar
Efter Tentan Raj ser vi i styrIT som en rolig tradition på IT-sektionen och vi uppskattar
att det finns folk som är intresserade att hålla i sådana arrangemang. Sittande sexIT har
dock inte arrangerat ett Efter Tentan Raj, vilket gör oss i styrIT fundersamma på om
sexIT verkligen vill ålägga sig detta ansvar. Denna motion kommer även bara från en
medlem i sexIT, så vi vet inte om resterande sexIT står bakom detta. Förslagsvis hade
sexIT kunnat arrangera eller ansvara för nästkommande Efter Tentan Raj för att se om
det är något de vill ansvara för i framtiden. Vi vill även lyfta att exIT som har arrat
Efter Tentan Raj kan ha en relevant åsikt i frågan, och hade önskat att åsikter från det
hållet sammanställdes innan ett bifall.

Vi i styrIT är också fundersamma över om det verkligen måste vara ett Efter Tentan Raj
efter varje tentavecka. Efter tentorna i LP4 brukar nämligen efterfrågan av Efter Tentan
Raj vara väldigt svag då de flesta redan begett sig hem till familjen eller påbörjat sin
semester.

Då Efter Tentan Raj uppskattas av många studenter ser vi positivt på att en kommitté
vill ansvara för att Efter Tentan Raj arrangeras, och vi tror det kommer leda till fler och
fräsigare Efter Tentan Raj i framtiden. styrIT ställer sig dock neutrala till motionen på
grund av de oklarheter vi nämnt.

Med det sagt, hade vi också velat omformulera motionens yrkande för att förtydliga vad
som skall ändras i vilket styrdokument.

Förslag
Yrkar på:

att stryka den första att-satsen i motionen
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att lägga till följande att-sats: ”att I reglementet under §5.4.10 Det åligger sexIT
lägga till att-satsen ’att Ansvara för att Efter Tentan Raj arrangeras i Hubben på
lördagen i slutet av varje tentavecka’”
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Motion om ökad
profileringsbudget till FlashIT

Ida Dahl, Anton Ekström

Bakgrund
Förra året provade FlashIT’21 att införskaffa hängselbyxor som profilering. Detta gjordes
dels för att öka synlighet för kommittén och dels för att man under fotograferingar ibland
sitter eller ligger på marken och det är något man inte vill göra i sina egna kläder. Vi
upplevde även att det var bra att vara synliga under arrangemang så att de som deltar
på arrangemanget vet vart de kan vända sig om de inte vill vara med på bilder.

Eftersom vi inte visste att man kunde be om utökad profileringsbudget lade vi istället ut
cirka fyrahundra kronor per person. FlashIT’22 har bett om utökad budget till 1361 kr
per person vilket är 39 kr ifrån maxgränsen för overallskommittéernas profileringsbudget.
I och med att hängselbyxorna kan räknas som overall och att vi anser det vara förmånligt
för verksamheten att ha hängselbyxor så anser vi att FlashIT borde ha samma budget
som övriga overallkommittéer.
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Förslag
Yrkar på:

att ändra ekonomiska policyn från:
Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 800 kronor per person och
verksamhetsår. För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT) får ytterligare
en kostnad på 600 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.
till:
Total kostnad för profil- och arbetskläder får ej överstiga 800 kronor per person
och verksamhetsår. För overallskommittéerna (NollKIT, P.R.I.T., sexIT, FlashIT)
får ytterligare en kostnad på 600 kronor per medlem och verksamhetsår tillkomma.
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Svar: Motion om ökad
profileringsbudget till FlashIT

styrIT

Svar
styrIT ser nyttan i att ha profileringskläder som synliggör FlashIT i deras verksamhet
och är betydande för arbetet. Att därmed utöka möjligheterna av profileringskläder som
kan användas i olika sammanhang ses därför som positivt. Däremot tycker vi det är
viktigt vad som faktiskt köps in som profilering och att pengarna inte bara spenderas
för att möjligheten finns.

Som motionärena nämner har ett förslag om 1361 kr per person skickats in. Dock anser
vi inte att all profilering som ombetts är behövlig för verksamheten och har således
valt att godkänna endast en summa upp till 1061 kr per person, vilket inefattar både
hängslebyxor och hoodies, men utelämnar t-shirts. styrIT anser att tillfällena där en
t-shirt behövs utöver hängslebyxor och hoodies är få. Ett inköp av t-shirt tär därför mer
på miljön än FlashITs synlighet och anseende. I och med att vi inte godkänner förfrågan
i sin helhet anser vi det svårmotiverat att bifalla en motion som hade inkluderat vårt
avslag.

Sedermera gjordes även en utvärdering förra året av styrIT 20/21 där det undersöktes
bland kommittéerna vilken profilering som behövs. Slutresultatet blev en höjning av bas-
beloppet för alla kommittéer, från 600 kr till 800 kr, och inget extra behov för profilering
nämndes av FlashIT.

På grund av ovan anledningar står styrIT inte bakom motionen.
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Motion om Kaffeansvariga
Simon Johnsson

Bakgrund
Gratis kaffe i Hubben har länge varit ett erkänt privilegium, men på senare tid har
många börjat associera “hubbenkaffe“ med negativitet på grund av dess smak. När jag
som själverkänd kaffenörd fick reda på förslaget om att anförskaffa en ny kaffemaskin
fick det genast min uppmärksamhet, men då det i slutändan inte nådde ett resultat
tog jag mig själv an uppgiften. Jag bestämde mig för att undersöka hur ett lokalt kafé
(känt för sitt kaffe) bryggde och kom därefter fram till att deras maskin ihop med en
kaffekvarn lämpade sig för sektionens ändamål. Betydande egenskaper som talar för den
är att den skulle:

1. vara lättillgänglig för sektionens medlemmar att använda då den liknar det nuva-
rande sättet att brygga kaffe på

2. producera en större mängd kaffe åt gången (2-4 liter) vilket förenklar bryggandet
för arrangemang

3. minska energiförbrukningen då den endast behöver användas ett fåtal gånger per
dygn samt har en låg inaktiv energiförbrukning (7W)

4. säkerställa att kvalitén för varje kopp kaffe markant höjs samt avsevärt öka repe-
terbarheten för sagda kopp

5. vara portabel då den inte behöver anslutas till en fast vattenledning

Relationen med ett lokalt kafferosteri kan ytterligare drastiskt öka kvalitén på kaffet och
också begränsa miljöpåverkan av transport. Dessutom skulle detta bidra till studentnyt-
tan då sektionen på så vis erbjuder kaffe av kafékvalité utan kostnad för sketionens
medlemmar.
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Förslag
Yrkar på:

att Under §6 Sektionsfunktionärer lägga till följande

§6.4 Kaffeansvariga Kaffeansvariga är en till två förtroendevalda av sektionen
att underhålla sektionens kaffemaskin.

§6.4.1 Inval Kaffeansvariga ska varje år väljas på det första ordinarie höstmötet.

§6.4.2 Det åligger Kaffeansvariga

att säkertställa driftsäkerheten och funktkionsdugligheten (exempelvis rengöring
och uppdatering) hos Hubbens kaffemaskin

att förse sektionen med tydliga instruktioner gällande kaffemaskinens användning

att säkerställa tillgången av kaffe

att ansvara för all kommunikation med kaffemaskinens hyresvärd

att Ålägga Kaffeansvariga anförskaffningen av en kaffemaskin (exempelvis 1) och kaf-
fekvarn (exempelvis 1) samt etableringen av kontakt med kaffeleverantör likt bak-
grund 2.

att Ändra §2.1.1 Kaffe i miljöpolicyn till följande

“Allt kaffe som köps in av sektionen ska, om möjligt, vara ekologiskt och rättvise-
märkt i de fall StyrIT inte gett godkännande för undantag.“

Figur 1: Kaffemaskin och Kaffekvarn
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Figur 2: Kaffeleverantör
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Svar: Motion om kaffeansvariga
styrIT

Svar
Mellan sektionsmötet i LP1 och det i LP2 fanns det en arbetsgrupp med uppdraget att
undersöka möjliga alternativ till kaffemaskinen som nu är i Hubben.

Vi i styrIT gillar tanken med en ny kaffemaskin och det faktum att det finns många som
gärna delar med sig av sina åsikter i frågan visar att det inte bara är vi. Tanken med att
införa en grupp kaffefunktionärer är även något som skulle kunna avlasta P.R.I.T. i un-
derhåll av kaffemaskin samt inköp av kafferelaterade produkter. Dessa kaffefunktionärer
skulle potentiellt även kunna se till att vår andra lika viktiga sektionslokal på Lindhol-
men även får ett lyft i kvalitén av kaffemaskin. Om dessa kaffeansvariga dessutom skulle
vara intresserad av att informera sektionsmedlemmar hur kaffemaskinerna brukas är ju
också en bra sak.

Dock för att att underlätta diskussion samt att bespara de som ej är intresserade i frågan
av vilken kaffemaskin som köps in, föreslår vi i styrIT att se på motionen främst som
att vi skall införskaffa en grupp sektionsfunktionärer som är kaffeansvariga. Dessa kan
då vid senare tillfälle köpa en maskin genom en motion eller styrelsemöte efter att i lugn
och ro hinna kolla över och utvärdera alternativen. Vi vill även föreslå att delge alla
åsikter om specifik kaffemaskin samt kaffebönor/pulver till de kaffeansvariga ifall fallet
blir sådant att detta är något som införs.

Med ovanstående bakgrund vill styrIT yrka på vissa ändrings- och tillägsyrkanden, och
därefter bifall.
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Förslag
Ändringsyrkande

att ändra i första yrkandet från

att ”§6.4 Kaffeansvariga Kaffeansvariga är en till två förtroendevalda av sektionen
att underhålla sektionens kaffemaskin.”

till

att ”§6.4 Kaffeansvariga Kaffeansvariga är en till två förtroendevalda av sektionen
att underhålla sektionens kaffemaskiner.”

att i andra åliggandet ändra från ”Hubbens kaffemaskin” till ”Hubbens och The
Clouds kaffemaskiner”:

att byta ut sista yrkandet till

att ”Allt kaffe som köps in av sektionen ska, om möjligt, vara ekologiskt och
rättvisemärkt eller säkerställas att det håller samma standarder som
dessa betäckningar hävdar.”
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Motion om att NollKIT flyttar
från Frum till HASen

NollKIT’22

Bakgrund
NollKIT har under dom senaste veckorna utfört fältstudier hos andra NollKn och märkt
att majoriteten av dom har ett helt eget rum, som dessutom ligger utanför deras sek-
tionslokal. I dagsläget är våran skrubb väldigt liten och det är mycket varmt i Frum
samt att man inte alltid kan vara där ifall folk har arr i Hubben.

Vi i NollKIT yrkar därför på att vi flyttar ut ur Frum och bygger ett eget rum i HASen.
Detta innnebär att resterande inneboende i Frum får tillgång till NollKIT’s skrubb och
övrigt utrymme.

Allt som nu förvaras i HASen och inte tillhör NollKIT ska flyttas till NollKIT’s gamla
uttrymmen i Frum. Vid behov kommer det fortfarande finnas möjligheter att ha förvaring
i HASen vid överenskommelse med sittande NollKIT.

Även bollhavet kommer flyttas till det nya rummet, så utrymmet som det tog upp kom-
mer att frigöras. Då våran kyl avger mycket värme kommer Frum överlag att bli svalare
och behagligare att vistas i.

Till sist även byta namn på HASen till NASen.

Förslag
Yrkar på:

att Ta bort punkt 7.3 ur Lokalpolicyn

att Punkt 2 i Lokalpolicyn ändras till punkt 1 nedan

att Punkt 4 i Lokalpolicyn ändras till punkt 2 nedan

1 Förteckning
Sektionens lokaler består av:

• Hubben
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– Stora rummet

– Köket

– Grupprummet

– Studierummet

– Föreningsrummet

• NASen

2 NASen
NASen är avsedd som förrådsrum för NollKIT.

NASen skall på grund av sitt läge alltid vara låst.
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Svar: Motion om att NollKIT
flyttar från Frum till HASen

styrIT

Svar
Som kanske redan är känt av de flesta, har IT-sektionen begränsat utrymme i EDIT
huset.IT-sektionens primära förådsrummen Frum och HASen är ofta fyllda över deras
kapacitet med inventarier från kommittéer och intresseföreningar, och att NollKIT helt
hade tagit över HASen för sig själva ser vi i styrIT som ohållbart.

I nuläget används HASen av frITid, digIT, P.R.I.T, sexIT, ArmIT, snIT, LaggIT, Hoo-
kIT samt NollKIT. Även om NollKIT erbjuder sitt utrymme i Frum på totalt ca 5.5
m3 som kompensation är detta inte tillräckligt för att täcka upp för de ca 16 m3 av
förvaringsutrymme som används i HASen.

Att andra sektioners mottagningskommittéer har egna rum ser vi i styrIT inte som ett
tillräckligt starkt argument för att NollKIT ska få ta över HASen, då det är många andra
kommittéer utöver mottagningskommittén på andra sektioner som också har egna rum.

Med detta sagt råder vi i styrIT att sektionsmötet avslår motionen i sin helhet.
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Uppdatering av
överlämningsbudget

Erik ”Knuten”Henriksson

Bakgrund
I begynnelsen fanns inte IT sektionen. Sedan fanns den. 14 år senare (2015) sattes max-
taket på 3000 kr för en överlämmingsbudget per kommitté. Eftersom sektionsmöte LP1
2017 ändrades den ekonomiska policyn felaktigt av Jesper J. till 375 kr per person utan
tak men rättades i november 2018 av Simon S. till vad som bestämts på mötet. Det vill
säga 215kr per person (för sittande och föregående år) och 3000kr som maxtak. Alltså
har taket på 3000kr aldrig ändrats sedan 2015 utan endast en gräns på 215kr per person
har lagts till. Per person gränsen baseras på att 3000 / 215 = 13.9. Alltså 0.1 medlemmar
färre än de största kommittéerna på den tiden.

Så som det ser ut i dag då så möter en kommitté maxtaket när den har en överlämning
med 14 personer. Trots detta har vi ett flertal kommittéer som är större än detta (om
man räknar åretssittande och pateterna året innan), till exempel sexIT, NollKIT och
P.R.I.T.. När taket sattes var detta inte fallet.

Andra ändringar som hänt sedan 2015 innefattar saker som inflation och bättre eko-
nomi för sektionen. Om vi endast kollar på inflationen så bör priset per person ökas till
250 kr (247.21 kr) och maxtaket till 3500 kr (3449.48 kr) i enlighet med scb.se prisom-
räknare ( https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ ) mellan
perioderna 02/2015 och 03/2022. Anledningen till att jag räknar på inflationen från 2015
och inte 2017 är på grund av att taket inte ändrats sen 15.

Med den förbättrande ekonomin och en historia på 375 kr per person anser jag där-
för att överlämningsbudget bör justeras mer än till 250kr per person. Närmare bestämt
till 265kr per person och ett maxtak på 4500 kr. Med en “fullsatt” kommitté (inklusi-
ve närmsta pateter) i dagens läge det vill säga 16 personer hamnar det på 4240kr per
kommitté. Detta gör det möjligt att lägga till en till medlem och hinna genomföra en
överlämning innan policyn bör ändras igen.
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Förslag
Yrkar på:

att att under §6 Överlämning i ekonomiska policyn ändra från
“Den totala kostnaden för överlämningen får ej överstiga 3000kr”
till
“Den totala kostnaden för överlämningen får ej överstiga 4500kr”

att att under §6 Överlämning i ekonomiska policyn ändra från
“Kostnaden för överlämning ska ej överstiga 215kr per person...”
till
“Kostnaden för överlämning ska ej överstiga 265kr per person...”
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Svar p̊a: Motion om Uppdatering
av överlämningsbudget

styrIT

Svar

Vi anser att bakgrunden till motionen väl motiverar de framlagda förslagen. Vi st̊ar därför bakom
motionen i sin helhet och yrkar p̊a bifall.
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Motion om att starta kommittéen
TrädgårsmästerIT på

IT-sektionen
Josefine Nord

Bakgrund
Flera andra sektioner som A, I, V och Sjö har en kommitté eller förening som kallas för
Trädgårsmästeri. Denna grupp har ansvar att gentemot sektionen hantera gröna frågor
och stärka sektionens koppling till naturen. Jag anser att en kommitté är bättre lämpad
att driva frågan på IT-sektionen, eftersom min vision är att gruppen ska driva ett på-
verkansarbete, och inte en intresseförening.

Efter min tid i styrIT känner jag att så väl diskussionen kring klimatfrågan och sek-
tionens koppling till naturen är bristande. Det är även svårt att ge någon ansvaret för
att driva frågorna på sektionen. Ett trädgårsmästeri skulle på samma sätt som Equal-
lIT kunna bli ett utskott som hjälper styrIT att driva det ekologiska hållbarhetsarbetet
på sektionen. Med ett trädgårdsmästeri på IT-sektionen finns möjligheten att stärka
klimatfrågans status och närvaro på sektionen.

Exempel på arrangemang som ett trädgårdsmästeri skulle kunna anordna är:

• Sticklingsbytardag

• Lunchföreläsning om IT-industrins påverkan på klimatet eller vad vi som med-
människor kan göra för att stoppa klimatförändringarna.

• Vandringar, fisketur, meditation i skogen

• Guida och informera sektionen att göra medvetna val när det kommer till pro-
filering, engångsartiklar och andra inköp där ett mer klimatsmart alternativ kan
väljas.

Förslag
Yrkar på:

att i reglemente ”§ 5.1 Förteckning” lägga till följande rad:
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Kommitté Ledamöter Inval Mandat
TrädgårdsmästerIT 0-2 LP1 1/11

att vid sektionsmötet LP4 välja in en interimkommitté med uppdrag att hålla en
aspning och sprida intresset för ett TrädgårdsmästerIT till nästa sektionsmöte,
undantaget sektionsmöte[0]

att Det årligger TrädgårdsmästerIT

att vattna, kultivera och sköta om Hubbens växter

att att hålla ett arrangemang varje läsperiod som syfter till att öka sektionens enga-
gemang för ekologiska hållbarhetsfrågor eller återkoppla till moder jord.
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Svar: Motion om att starta
kommittéen TrädgårdsmästerIT

på IT-sektion
styrIT

Svar
styrIT delar uppfattningen att ett organ med föreslagna åtaganden kan ge nytta till
sektionen, och de stämmer väl överrens med vårt fokusområde Ekologisk Hållbarhet.
Detta skulle förenkla att det arbetet fortsätter kontinuerligt, utan att vara beroende av
styrelsens framtida engagemang i frågan.

Att en sektionskommitté passar området bättre än en intresseförening tycker vi är tydligt.
Ett tredje alternativ hade varit sektionsfunktionärer (i nuläget finns talman, alumni-
och kandidatmiddagsgrupper). Som sektionsfunktionär minskas administration något
för gruppen, valberedning och sektionen jämfört med kommitté. Det hade också kunnat
ses som en test-period där man ser om intresse finns, utan att lägga de resurser som krävs
på att starta upp och underhålla en kommitté, för att senare övergå till en kommitté.
Dock tycker vi liknelsen med EqualIT är träffande, då dess verksamheter skulle ha flera
likheter. Utifrån det, och att en kommitté kan leda till större intresse och synlighet,
håller vi med motionären om att TrädgårdsmästerIT skulle passa bra som en kommitté.

TrädgårdsmästerIT skulle bli den enda kommittéen med inval på sektionsmötet i LP1. I
nuläget har revisorerna och kandidatmiddagen inval, och utöver det hanteras verksam-
hetsplan och budget för invalda i LP4. Utöver detta är det ett sektionsmöte som för
många Nollan är deras första, och det sker i en läsperiod som till viss del är upptagen
för mottagnignen. Anledningen att detta kan vara relevant är att kan tänkas påverka
aspning och söktryck. Exempelvis förkortas den möjliga aspningsperioden. Dock behöver
det inte vara någon stor fördel, då läsperioden är efter sommaren och TrädgårdsmästerIT
kan behöva tid under terminen för att planera aspningen.

Ytterliggare relevant bakgrund är vilken ekonomisk påverkan uppstartandet av en ny
kommitté ha. Alla kommittéer har rätt till pengar för profilering, teambuilding, överläm-
ning och aspning. Dessutom leder det till lite administrativa kringkostnader, exempelvis
bokföringslicens för kassören och mat till utbildningar. Summan av profilering, teambuil-
ding, överlämning, aspning och bokföringslicens uppgår som högst till knappt 12000kr.
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Utifrån ovastående håller styrIT med motinären om att skapa kommittéen Trädgårds-
mästerIT. Vi vill dock lägga till ett åtagande för att bättre matcha vår önskan om
kommittéen, samt bakgrunden i motionen: att vara styrIT behjälplig i frågor relaterade
till ekologisk hållbarhet. Vi vill även ändra formuleringen på det andra åtagandet för att
stämma bättre överrens med resten av reglementet, samt konkretisera uttrycket moder
jord”

Utöver detta ser vi att de tre sista yrkandena inte är korrekt formaterade, och vill ändra
så att det är tydligare var de ska läggas till.

Med ovanstående bakgrund vill styrIT yrka på vissa ändrings- och tillägsyrkanden, och
därefter bifall.

Förslag
Ändringsyrkande

att ersätta yrkanden 2-3 med:

att Lägga till §5.4.11Det åligger TrädgårdsmästerIT med följande innehåll:

att Vattna, kultivera och sköta om Hubbens växter

att Arrangera minst 1 arrangemang per läsperiod med syfte att öka sek-
tionens engagemang för ekologiska hållbarhetsfrågor eller återkoppla till
naturen.

att Vara styrIT behjälplig i frågor relaterade till ekologisk hållbarhet
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Verksamhetsplan
ArmIT 22/23



Vad IT-studenterna tycker:

Resultat av undersökning

● Överlag vill svarande antingen framförallt ha lunchföreläsningar eller mer “casual” event som AW 
eller mat/dryckesprovningar etc.

● Endast 4% av svarande vill se evenemang hållas på Lindholmen. (21% av alla svarande var master-studenter)

● Väldigt få skulle kunna tänka sig att delta i ett helt digitalt event.



Viktig info som rör verksamheten
● Varierande deltagande på arrangemang

○ För att sektionen ska bibehålla  goda relationer med företag måste studenter komma på arren
○ Inga goda relationer = ingen god ekonomi

● COVID-19
○ Har lett till backlog av arrangemang i många kontrakt
○ Dessa behöver fokuseras på att bli klara med så snart som möjligt



● Vi vill…
○ Nå ut till fler företag och visa en bredare arbetsmarknad, gärna internationella företag.
○ Förbättra ArmIT:s interna struktur och uppdatera viktiga dokument samt hemsidan.
○ Få fler samarbetspartners till sektionen och säkra samarbeten för framtiden.
○ Utveckla och synliggöra ArmIT:s verksamhet mer samt hålla i nytänkande events.
○ Synliggöra oss mer internt på sektionen.
○ Se till att studentnyttan av vår verksamhet sträcker sig längre än gratis mat.
○ Arbeta bort backlog från existerande kontrakt.

Vision

● Genom att…
○ Aktivt jobba för att kontakta och nå ut till fler företag.
○ Effektivisera verksamheten och uppdatera gamla rutiner.
○ Utvärdera events och jobba med feedback och respons från både studenter och företag.
○ Reflektera och diskutera kring föregående och pågående verksamhet.
○ Ta fram en tydlig och förbättrad hemsida.
○ Hålla i något event som enbart ArmIT.
○ Stärka verksamheten genom sociala medier: Instagram, Facebook och Linkedin.
○ Lägga ner mycket tid och jobba hårt.
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Verksamhetsplan digIT
Allmänt
digIT ska enligt reglemente fortsätta underhålla och utveckla sektionens digitala system
och digitala kommunikationsplattformar. Vi vill specifikt jobba med punkten som rör
bokningssystem för våra sektionslokaler då vi ser flera förbättringsmöjligheter. digIT ska
även tillsammans med P.R.I.T. underhålla de digitala system som finns i sektionslokalen.

Arrangemang
Vi vill fortsätta med de traditionella workshopsen och Kod & Vin. Vi har som mål att
under årets gång etablera de veckoliga workshopsen så att sektionsmedlemmar som vill
bidra till digITs verksamhet eller koda sina egna projekt känner sig välkomna. En annan
typ av arrangemang vi vill hålla är workshops i verktyg/språk som vi använder oss av i
digIT. Vi vill även delta på ett flertal arrangemang under mottagningen för att visa upp
oss och skapa intresse för digIT. Vi ska självklart också hålla en engagerande aspning i
LP3.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsplan FlashIT’22, 2019–2020 LP4

Verksamhetsplan FlashIT’22 LP4
Foto- och filmverksamhet

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

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

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

Uppmuntrande och bidragande till fotograferingsintresse
• Arrangera minst ett fotograferingsrelaterat arrangemang för sektionens medlem-

mar.

• Arrangera minst ett event för att öka FlashITs synlighet.

1 Övriga arrangemang
• Arrangera en milkshakepub varje LP.

• Utföra teambuilding

• Arrangera aspning.
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Preliminär verksamhetsplan
styrIT 22/23

1 Förord
Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kon-
tinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med.

Detta är en preliminär verksamhetsplan som skrivs utan vetskap av vilka som bildar och
nästa års styrelse och vad de är intresserade att arbete med.

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.

• Hantera incidenter efter bästa möjliga förmåga.

• Hålla utbildning för alla nypåstigna

• Stödja sektionens organ i deras verksamhet.

• Vara delarrangör av Kandidatmiddagen.

• 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.

• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.

3 Fokusområden och Projekt
Förutom det kontinuerliga arbetet försöker styrelsen jobba med mer proaktiva och lång-
siktiga frågor för att förbättra sektionen, någon som vi här kallar fokusområden. Det är
genom dessa fokusområden man kan visa vad styrelsen ska fokusera på under året. De
fokusområden som valts att ha med här är båda sådana som tidigare styrelser haft med
i sin verksamhetsplan och nya för i år.
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Valet av fokusområden har framförallt grundat sig i vad årets styrIT upplevt behö-
ver arbetas med samt diskussion med aspar under ett asparrangemang. Fokusområdena
presenteras inte i någon speciell ordning.

3.1 Bättre lokaler och studiemiljö
Enligt studentbarometern upplevs studiemiljön som väldigt dålig av studenterna på IT-
sektionen, tyvärr är detta ett problem som inte går att lösa enkelt. Styrelsen vill därför
trycka mer på högskolan angående bristen på lokaler, samt på att studiemiljön i lokalerna
som finns är dålig. Detta är en del av SAMOs kontinuerliga arbete, men är något resten
av styrelsen kan stödja i.

Ett konkret delmål i detta är färdigställa inredningen i rum 2421 tillsammans med
P.R.I.T. Det har även lyfts att vissa rum mellan Hubben och E-Studion kanske är möj-
liga för sektionen att överta, något som bör undersökas vidare. Utöver detta upplevs
rutinerna för The Cloud inte helt tydliga från styrelsens sida, samt saknas fortfarande
ett dispositionsavtal för lokalen.

3.2 Förbättrad sammanhållning på sektionen
Sammanhållningen på sektionen, framförallt mellan de som studerar på campus Johan-
neberg och de som studerar på Lindholmen är i dagsläget undermålig. Det kan finnas
flera olika anledningar till detta och vanligt påtalat är den fysiska distansen mellan
programmen. Det är också relativt få studenter från grundprogrammet som går vidare
till de tillhörande masterprogrammen vilket vidare försvårar kontakten med masterpro-
grammen. Vi tror att sektionen behöver fortsätta arbeta med att säkerhetsställa att
utbildningsinnehållet och kvaliteten på masterprogrammen överensstämmer med för-
väntningarna hos grundprogrammets studenter.

Under den här punkten vill vi även jobba med att det ska vara mer lockande för stu-
denter som studerar på Lindholmen att vara med på arrangemang på Johanneberg, och
med att nöjeslivet på Lindholmen ska bli mer attraktivt.

3.3 Projekt- och strategiskt arbete
Styrelsen jobbar i nuläget inte så mycket med utvecklingsprojekt som den kanske borde,
mycket fokus ligger istället på reaktivt arbete. Styrelsen vill därför möjliggöra mer och
effektivisera arbete med långsiktiga frågor samt strategiskt arbete för att sektionen ska
fungera bättre, inte bara från idag utan även om 5 år.

Detta kan göras genom att sätta upp bättre rutiner för hur långsiktiga projekt arbetas
med, förslagsvis kan inspiration tas från kårledning som upplevs ha en tydlig intern
struktur samt avrapportering till FuM.

Utöver att förenkla projekt- och strategiskt arbete kan man se över om det finns operativt
och kortsiktigt arbetet som går att effektivisera för att lämna tid åt mer betydelsefullt
arbete.
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3.4 Ekonomisk hållbarhet
Sektionen är i en bra position ekonomisk, mycket tack vara den goda arbetsmarknaden
inom IT och väl fungerande arbetsmarknadsgrupp och -mässa. Det har dock märkts att
det inte är enkelt att utnyttja de resurser vi har på bästa sätt, eller vad bästa sätt ens
är. Utöver detta finns det även krav på idéella föreningar att intäkter ska gå tillbaka till
verksamheten, något vi inte helt uppnår i dagsläget.

Det har länge pratats om att vi ska investera pengar som en del i lösningen på ovanståen-
de problem, något som gjordes förra året. Dock finns det inga rutiner för om investeringar
ska fortsätta och i så fall hur ofta och mycket, samt vid vilka tillfällen pengar bör tas
ut ur fonderna som finns alternativ ett sparmål. Andra sektioner har på olika sätt gjort
det tydligt i policys, något som kan undersökas även här.

Utöver detta hade sektionens utgifter kunnat kollas över för att eventuellt ompriorite-
ra/öka utgifter där vi kan få ökad medlemsnytta.

3.5 Köksfrågan
Frågan om att renovera Hubbens kök har länge varit aktuell. Senast det gjordes ett
seriöst försök att dra det vidare tog det stopp hos högskolan, och då sades att man kan
försöka igen tidigast 2022. Nu är det 2022!

Därför borde styrIT ta upp diskussion igen, då ett ordentligt kök i Hubben är något som
skulle kunna ge stort värde till sektionen.
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5 Budgetar



Intäkter  ArmIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang
3253 Events 60,000.00 kr 6 st Event á 10 000kr
3253 Events (Hyra lokal och inköp) 36,000.00 kr 6st Mat & Lokal för Event á ca 6000kr
3251 Föreläsningsmat 23,750.00 kr Mat genomsnittlig intäkt av frekventa mat alternativ
3251 Föreläsningar 50,000.00 kr 5 st föreläsningar á 10 000kr
3280 MedIT 25,000.00 kr Från PL

Summa arrangemang 194,750.00 kr

Eget område
3310 Samarbetsavtal (Huvudsponsor) 47,800.00 kr Centiro
3310 Samarbetsavtal 13,600.00 kr Cilbuper
3310 Samarbetsavtal 19,975.00 kr Accenture
3310 Samarbetsavtal 27,200.00 kr Cygni
3310 Samarbetsavtal 17,000.00 kr Sopra Steria
3261 Annonsering 45,000.00 kr 15 annonspaket á 3 000kr

Summa eget område 170,575.00 kr

Summa intäkter 365,325.00 kr

Kostnader ArmIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang
4210 Mottagningsevenemang 3,000.00 kr Häng med armIT m.m.
4220 Evenemang (Hyra lokal och inköp) 36,000.00 kr Beräknad kostnad för 6 events
4220 Föreläsningsmat 23,750.00 kr Beräknad kostnad för 5 lunchföreläsningar
4210 Studentnytta 10,000.00 kr



???? MedIT 25,000.00 kr
Summa arrangemang 97,750.00 kr

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

Summa övriga kostnader 10,500.00 kr

Kommittéen
4510 Teambuilding 5,040.00 kr 630kr per medlem
5420 Förbrukningsmaterial 1,000.00 kr frimärken/kuvert/påsar etc.
5920 Profilering 6,400.00 kr 800 kr/medlem
4241 Överlämning 3,000.00 kr

Summa kommittéen 15,440.00 kr

Summa kostnader 123,690.00 kr

Summa intäkter 365,325.00 kr
Summa kostnader 123,690.00 kr
Enhetens resultat 241,635.00 kr



Intäkter digIT 2022 Kommentar
Konto Beskrivning Budgeterat

4210 Arrangemang (nollanlunch) - 1,500.00 kr-             

Summa intäkter - 1,500.00 kr-     

Kostnader digIT 2022
Konto Beskrivning Budgeterat

4210 Arrangemang - 3,000.00 kr-             

4010 Inventarier - 5,000.00 kr-             
CPU 1000
RAM 2000

5920 Profilering - 5,600.00 kr-             7 * 800 = 5 600 (max)
4242 Aspning - 3,000.00 kr-             (max)
4222 Mat under arrangemang - 6,300.00 kr-             7 * 900 (max)
4510 Intern representation (Teambuilding) - 4,410.00 kr-             7 * 630 (max)
4241 Överlämning - 3,000.00 kr-             (max) (7+7) * 215 = 3 010

Summa kostnader - 30,310.00 kr-   

Summa intäkter - 1,500.00 kr-     

Summa kostnader - 30,310.00 kr-   

Enhetens resultat - 28,810.00 kr-   



Intäkter FlashIT 2022
Konto Beskrivning Budget
5920 Milkshakepub 4,000.00 kr
4210 Nollanlunch 1,000.00 kr

Summa intäkter 5,000.00 kr

Uttäkter FlashIT 2022
Konto Beskrivning Budget
5920 Arrangemang 5,555.00 kr
4010 Inventarier 1,599.00 kr
4010 Kamera 27,500.00 kr
4010 Drönare 11,000.00 kr
5920 Profilering 5,821.50 kr
4242 Aspning 3,000.00 kr
4222 Mat under arrangemang 5,400.00 kr
4510 Intern representation 3,780.00 kr
4241 Överlämning 3,000.00 kr
4210 Nollanlunch 1,000.00 kr

Summa kostnader 67,655.50 kr

Summa intäkter 5,000.00 kr
Summa kostnader 67,655.50 kr
Enhetens resultat -62,655.50 kr



Budget IT-sektionen 22/23

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 21/22 Prel Budget 22/23 Differens Kommentarer

Kommitéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x Intäker sexIT - 78,000.00 kr-                    - 127,000.00 kr-                 - 49,000.00 kr-               Se enhetsbudget "sexIT"

x Intäkter P.R.I.T. - 80,000.00 kr-                    - 120,100.00 kr-                 - 40,100.00 kr-               Se enhetsbudget "P.R.I.T."

x Intäkter NollKIT - 202,000.00 kr-                 - 229,000.00 kr-                 - 27,000.00 kr-               Se enhetsbudget "NollKIT"

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

x Intäkter ArmIT - 425,850.00 kr-                 - 365,325.00 kr-                 - 60,525.00 kr-               Se enhetsbudget "ArmIT"

x Intäkter MRCIT - 5,000.00 kr-                      - 37,000.00 kr-                    - 32,000.00 kr-               Se enhetsbudget "MRCIT"

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

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

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

x Intäkter FlashIT - 700.00 kr-                         - 5,000.00 kr-                      - 4,300.00 kr-                 

x Intäkter EqualIT - 33,340.00 kr-                    - 33,340.00 kr-                    - -   kr-                          

Summa kommittéer - 909,590.00 kr-                 - 1,001,465.00 kr-              - 91,875.00 kr-               

Bidrag och Avgifter

3270 Sektionsavgifter - 54,800.00 kr-                    - 48,000.00 kr-                    - 6,800.00 kr-                 

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

Summa bidrag och avgifter - 104,800.00 kr-                 - 98,000.00 kr-                 - 6,800.00 kr-                 

Sektionen

3215 Intäkter jubileumsmiddag - 255,000.00 kr-                 - -   kr-                               - 255,000.00 kr-            Kommer ej hållas nästa år

3310 Företagssponsring kandidatmiddag - 70,000.00 kr-                    - -   kr-                               - 70,000.00 kr-               Det är typ onice med företag på en trevlig middag

3281 Intäkter DatE-IT - -   kr-                               - 480,300.00 kr-                 - 480,300.00 kr-            Glömdes av att budgeteras förra året, summan tagen från DatE-IT budgeten
Summa sektionen - 325,000.00 kr-                 - 480,300.00 kr-               - 155,300.00 kr-            

Summa intäkter - 1,339,390.00 kr-    - 1,579,765.00 kr-    - 240,375.00 kr-    

Kostnader
Konto Beskrivning Budget 21/22 Prel Budget 22/23 Differens



Kommittéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x Kostnader sexIT - 83,810.00 kr-                    - 180,740.00 kr-                 - 96,930.00 kr-               
Se enhetsbudget ''sexIT''
Enhetens resultat: -5,810.00 kr

x Kostnader P.R.I.T. - 153,505.00 kr-                 - 323,540.00 kr-                 - 170,035.00 kr-            
Se enhetsbudget ''P.R.I.T.''
Enhetens resultat: -73,505.00 kr

x Kostnader NollKIT - 202,240.00 kr-                 - 238,340.00 kr-                 - 36,100.00 kr-               
Se enhetsbudget ''NollKIT''
Enhetens resultat: -0,240.00 kr

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

x Kostnader ArmIT - 145,140.00 kr-                 - 123,690.00 kr-                 - 21,450.00 kr-               
Se enhetsbudget ''ArmIT''
Enhetens resultat: 280,710.00 kr

x Kostnader MRCIT - 5,000.00 kr-                      - 43,750.00 kr-                    - 38,750.00 kr-               
Se enhetsbudget ''MRCIT''
Enhetens resultat: 0,000.00 kr

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

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

x Kostnader digIT - 33,910.00 kr-                    - 30,310.00 kr-                    - 3,600.00 kr-                 
Se enhetsbudget ''DigIT''
Enhetens resultat: -32,410.00 kr

x Kostnader EqualIT - 48,941.00 kr-                    - 48,941.00 kr-                    - -   kr-                          
Se enhetsbudget ''EqualIT''
Enhetens resultat: -48,941.00 kr

x Kostnader FlashIT - 15,700.00 kr-                    - 67,655.50 kr-                    - 51,955.50 kr-               
Se enhetsbudget ''FlashIT''
Enhetens resultat: -15,000.00 kr

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

Summa kommittéer - 872,353.99 kr-                 - 1,241,074.49 kr-              - 368,720.50 kr-            

Revisorer

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

4250 Överlämning revisorer - 1,720.00 kr-                      - 1,720.00 kr-                      - -   kr-                          

4254 Aspning revisorer - 3,000.00 kr-                      - 3,000.00 kr-                      - -   kr-                          

4261 Teambuilding revisorer - 2,520.00 kr-                      - 2,520.00 kr-                      - -   kr-                          

5920 Profilering revisorer - 3,200.00 kr-                - 3,200.00 kr-                      - -   kr-                          

Summa revisorer - 14,040.00 kr-                   - 14,040.00 kr-                   - -   kr-                          

Valberedning

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

4252 Överlämning valberedning - 2,150.00 kr-                      - 2,150.00 kr-                      - -   kr-                          

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

4262 Teambuilding valberedningen - 3,150.00 kr-                      - 3,150.00 kr-                      - -   kr-                          

5920 Profilering valberedning - 4,000.00 kr-                - 4,000.00 kr-                      - -   kr-                          

4210 Kostnader arrangemang - 500.00 kr-                   - 500.00 kr-                         - -   kr-                          



4256 Aspning valberedningen - -   kr-                         - 3,000.00 kr-                      - 3,000.00 kr-                 

Summa Valberedning - 15,300.00 kr-                   - 18,300.00 kr-                   - 3,000.00 kr-                 

Banktjänster

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

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

6572 Bokföringsprogram - 23,433.00 kr-                    - 27,344.00 kr-                    - 3,911.00 kr-                 Fortnox har höjt sina priser :(

Summa banktjänster - 34,106.00 kr-                   - 38,017.00 kr-                   - 3,911.00 kr-                 

Styrelsen

5920 Profilering - 5,600.00 kr-                - 5,600.00 kr-                      - -   kr-                          

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

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

4010 Inköp material och varor - 2,000.00 kr-                      - 2,000.00 kr-                      - -   kr-                          

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

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

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

4241 Överlämning - 3,000.00 kr-                      - 3,000.00 kr-                      - -   kr-                          

4510 Teambuilding styrIT - 4,410.00 kr-                      - 4,410.00 kr-                      - -   kr-                          

4522 Ordfmöte/Kassörkväll - 5,000.00 kr-                      - 10,000.00 kr-                    - 5,000.00 kr-                 Tycker alla alltid borde kunna få en pizza var

6120 Telefonkostnader - 100.00 kr-                         - 100.00 kr-                         - -   kr-                          Simkort för jourtelefon

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

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

Summa styrelsen - 38,910.00 kr-                   - 42,910.00 kr-                   - 4,000.00 kr-                 

Sektionen

5410 Lindholmen inventarier - 10,000.00 kr-                    - 10,000.00 kr-                    - -   kr-                          

4210 Arrangemangskostnader - 30,000.00 kr-                    - 30,000.00 kr-                    - -   kr-                          

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

4331 Sektionsmötesmat - 20,000.00 kr-                    - 30,000.00 kr-                    - 10,000.00 kr-               Använde hela i år, nice med god mat också

4211 Kandidatmiddag - 260,000.00 kr-                 - 90,000.00 kr-                    - 170,000.00 kr-            Endast ett år nu

4210 Projekt (jämställdhets-/hbtq-/öppenhetssatsning) - 25,000.00 kr-                    - 20,000.00 kr-                    - 5,000.00 kr-                 

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

4521 Kunskapsprov ordförande - 1,300.00 kr-                      - 1,300.00 kr-                      - -   kr-                          Gratis utbildning

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

4512 Inter-Kommitté Teambuilding Äskingspott - 10,000.00 kr-                    - 10,000.00 kr-                    - -   kr-                          

4215 Kostnader jubileumsmiddag - 375,000.00 kr-                 - -   kr-                               - 375,000.00 kr-            Kommer ej hållas nästa år



4520 Föreningsutbildning - 25,000.00 kr-                    - 35,000.00 kr-                    - 10,000.00 kr-               Använde hela i år

5410 Cesip-rummet - 35,000.00 kr-                    - 32,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                 Har användts 3000 i år, så resten kan få ligga kvar

2510 Skattekostnader - -   kr-                               - 10,000.00 kr-                    - 10,000.00 kr-               Har inte budgeterats för tidigare

x Verksamhetsfond - 250,000.00 kr-                 - -   kr-                               - 250,000.00 kr-            
Behövs inte mer just nu, marknaden är också 
sämst

Summa sektionen - 1,082,300.00 kr-              - 309,300.00 kr-                 - 773,000.00 kr-            

Summa kostnader - 2,057,009.99 kr-    - 1,663,641.49 kr-    - 393,368.50 kr-    

Summa intäkter - 1,339,390.00 kr-    - 1,579,765.00 kr-    - 240,375.00 kr-    

Summa kostnader - 2,057,009.99 kr-    - 1,663,641.49 kr-    - 393,368.50 kr-    

Rörelsens resultat  -717,619.99 kr  -83,876.49 kr  633,743.50 kr

Vi kan gå back ungefär 250 000 näst år, men 
tänker att jag lämnar lite utrymme för nästa års 
styrIT att leka med pengar
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6 Revision



Eric Carlsson, Erik Johnsson,
Jennifer Hallberg, Vidar Magnusson

Sektionsmöte 2022-05-15
Utgåva 1

2022-05-04

Revisionsberättelse
Avstigna ej ansvarsbefriade

styrIT’20 Gustav Engsmyre & Carl Holmberg
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår som ser bra ut, dock så kan de endast bli ansvarsbe-
friade om snIT’20 blir ansvarsbefriade och därmed rekommenderar vi ansvarsbefrielse om även snIT’20
blir ansvarsbefriade.

snIT’20 Arvid Rydberg & Jacob Pedersen
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att snIT’20
blir ansvarsbefriade.

FlashIT’21 Hanna Schaff & Ida Dahl
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att FlashIT’21
blir ansvarsbefriade.

digIT’21 Ida Dahl & Anton Ekström
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Dock finns det fortfarande lite kvar att
göra och därför rekommenderar vi att digIT’21 inte blir ansvarsbefriade.

ArmIT’21 Joakim Ohlsson & Imad Alihodzic
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Dock finns det fortfarande lite kvar att
göra och därför rekommenderar vi att ArmIT’21 inte blir ansvarsbefriade.

Sittande

EqualIT Hanna Schaff & Aline Eikeland
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-01 ser mestadels bra ut.

FanbärerIT Anders Bäckelie & Viktor Fredholm
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-01 ser mindre bra ut.

frITid Johannes Gustavsson & Steffanie Kristiansson
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-02 ser bra ut.

MRCIT Sivajeet Chand & Oshan Siriwardena
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-09 ser mestadels bra ut.

NollKIT Lovisa Johansson & Isak Wideskott
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-04 ser perfekt ut.

P.R.I.T. Wanda Wannelöf & Victor Hui
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-04 ser bra ut.

SEXIT Alexander Gilabert & Jonatan Jageklint
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-02 ser bra ut.

snIT Hugo Mårdbrink & Eric Erlandsson Hollgren
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-02 ser perfekt ut.

styrIT William Albertsson & Albert Lund
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2022-05-02 ser bra ut.
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7 Ekonomiska berättelser



Intäkter digIT 2021
Konto Beskrivning Budget Nuvarande Resterande
4210 Nollanlunch 1,500.00 kr 0.00 kr 1,500.00 kr

Summa intäkter 1,500.00 kr 0.00 kr 1,500.00 kr

Uttäkter digIT 2021
Konto Beskrivning Budget Nuvarande Resterande
4210 Arrangemang 3,500.00 kr 755.00 kr 2,745.00 kr
4010 Inventarier 9,500.00 kr 2,089.20 kr 7,410.80 kr
5920 Profilering 5,600.00 kr 4,827.73 kr 772.27 kr
4242 Aspning 3,000.00 kr 2,866.00 kr 134.00 kr
4222 Mat under arrangemang 6,300.00 kr 0.00 kr 6,300.00 kr
4510 Intern representation 4,410.00 kr 945.00 kr 3,465.00 kr
4241 Överlämning 3,000.00 kr 0.00 kr 3,000.00 kr
4210 Nollanlunch 1,500.00 kr 0.00 kr 1,500.00 kr

Summa kostnader 35,310.00 kr 11,482.93 kr 23,827.07 kr

Summa intäkter 1,500.00 kr 0.00 kr 1,500.00 kr
Summa kostnader 35,310.00 kr 11,482.93 kr 23,827.07 kr
Enhetens resultat -33,810.00 kr -11,482.93 kr -22,327.07 kr



Intäkter FlashIT
Konto Beskrivning Budget 21/22 Utfall 21/22 Skillnad 21/22 kommentar

Arrangemang

3210 övriga arrangemang - 700.00 kr-            - 5,630.00 kr-            - 4,930.00 kr-          Nollanlunch och Milkshakepub

Summa Arrangemang - 700.00 kr-            - 5,630.00 kr-            - 4,930.00 kr-          

Fotografering

3213 Intäkter Fotografering - -   kr-                  - 8,500.00 kr-            - 8,500.00 kr-          mestadels DatE-IT

Summa Fotografering - -   kr-                  - 8,500.00 kr-            - 8,500.00 kr-          

Summa intäkter - 700.00 kr-     - 14,130.00 kr-  - 13,430.00 kr-

Kostnader FlashIT
Konto Beskrivning Budget 21/22 Utfall 21/22 Skillnad 21/22

Kommittékostnader

4510 Teambuilding - 2,520.00 kr-        - 1,369.20 kr-            - 1,150.80 kr-          

5920 Profilering - 3,200.00 kr-        - 3,200.00 kr-            - -   kr-                   

4222 Mat under Arbete - 2,000.00 kr-        - 515.00 kr-                - 1,485.00 kr-          

4241 Aspning - 3,000.00 kr-        - 1,871.40 kr-            - 1,128.60 kr-          

Summa Kommittékostnader - 10,720.00 kr-      - 6,955.60 kr-            - 3,764.40 kr-          

Kostnader Verksamhet

4210 Kostnader Arrangemang - 700.00 kr-            - 4,039.90 kr-            - 3,339.90 kr-          milkshakepub var dyrare än räknat 

5410 Inventarier och Material - 5,067.00 kr-        - 5,112.30 kr-            - 45.30 kr-                

Summa Kostnader Verksamhet - 5,767.00 kr-        - 9,152.20 kr-            - 3,385.20 kr-          

Summa kostnader - 16,487.00 kr- - 16,107.80 kr-  - 379.20 kr-      

Summa intäkter - 700.00 kr-     - 14,130.00 kr-  - 13,430.00 kr-

Summa kostnader - 16,487.00 kr- - 16,107.80 kr-  - 379.20 kr-      

Enhetens resultat - 15,787.00 kr- - 1,977.80 kr-     - 13,809.20 kr-



Intäkter  snIT  Budget  Utfall
Konto Beskrivning  Summa  Summa Kommentar

Bidrag
(Intäkter snIT) - 3250 Programledningsstöd 30,000.00 kr 30,000.00 kr Studiefrämjande medel
(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Sittning 5,000.00 kr 5,000.00 kr PLs= Programledningsstöd 
(Intäkter snIT) - 3250 PLs Pedagogiska Priset Pris 5,000.00 kr 5,000.00 kr PLs= Programledningsstöd 

Summa bidrag 40,000.00 kr 40,000.00 kr

Summa intäkter 40,000.00 kr 40,000.00 kr

Kostnader snIT  Budget  Utfall
Konto Beskrivning  Summa  Summa Kommentar

Arrangemang
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Pedagogiska Priset Sittning 7,000.00 kr 0.00 kr
(Kostnader arrangemang) - 4210 Pedagogiska Priset Pris 5,000.00 kr 5,000.00 kr

 (Kostnader arrangemang) - 4210 Kursvalsmingel 1,600.00 kr 0.00 kr
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Pluggfrukostar / Pluggkvällar 6,400.00 kr 1,476.15 kr 8*800
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Föreläsningar & Workshops 10,000.00 kr 0.00 kr
 (Kostnader arrangemang) - 4210 Mottagning arrangemang 3,597.85 kr 3,471.97 kr Pluggkvällar och rundvandring

(Kostnader aspning) - 4242 Aspning 3,000.00 kr 0.00 kr

Summa arrangemang 36,597.85 kr 9,948.12 kr

Kommittéen
(Kostnader överlämningar) - 4241 Överlämning 3,000.00 kr 0.00 kr 215*(7 invalda + 7 snIT)

(Profilkläder och matrial) - 5920 Profilering 4,200.00 kr 3,000.00 kr 600 per person
(Kostnader inter representation) - 4510 Teambuilding 4,410.00 kr 1,624.00 kr 630 per person

Summa kommittéen 11,610.00 kr 4,624.00 kr

Extern representation Lunchkostnader med klassrepresentanterna
(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Kandidat 2,720.00 kr 649.00 kr 85*4*(6 reps + 2 snIT)
(Kostnader extern representation) - 4511 Klassrepsmöten Master 4,640.00 kr 1,007.00 kr 85*4*(4 reps + 2 snIT) + 65*4(8 reps + 2 snIT) --- Billigare mat på lindholmen
(Kostnader extern representation) - 4511 Tackmiddag för klassrep 2,250.00 kr 0.00 kr 90* (18 reps + 7 snIT)



Summa extern representation 9,610.00 kr 1,656.00 kr

(Övriga kostnader) - 6990 Blommor till PA 0.00 kr 562.00 kr

Summa kostnader 57,817.85 kr 16,790.12 kr

Budget Utfall
Summa intäkter 40,000.00 kr 40,000.00 kr
Summa kostnader 57,817.85 kr 16,790.12 kr
Enhetens resultat -17,817.85 kr 23,209.88 kr

Kvar från förra året 25,270.26 kr 25,270.26 kr
Kvar till nästa år 7,452.41 kr 48,480.14 kr



Ekonomisk berättelse IT-sektionen 20/21

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 20/21 Summa 20/21 Kommentarer

Kommitéer

x Intäkter Kommittéer - 1,272,638.00 kr-            - 614,767.76 kr-               Intäkter hittas i enhetsresultaten
Summa kommittéer - 1,272,638.00 kr-            - 614,767.76 kr-               

Bidrag och Avgifter

3270 Sektionsavgifter - 53,200.00 kr-                  - 56,240.00 kr-                  

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

Summa bidrag och avgifter - 103,200.00 kr-               - 106,240.00 kr-               

Sektionen

3215 Jubileumsmiddag - 240,000.00 kr-               - -   kr-                             

3011 Försäljning Sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                  - -   kr-                             

3310 Företagssponsring kandidatmiddag - 70,000.00 kr-                  - -   kr-                             

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

Summa intäkter - 1,695,838.00 kr-  - 721,007.76 kr-      

Kostnader
Konto Beskrivning Budget 20/21 Summa 19/20

Kommittéer

x Kostnader Kommittéer - 921,251.85 kr-               - 387,490.81 kr-               
Kostnader hittas i enhetsresultaten
Resultat: 227,276.95 kr

4213 Serveringstillstånd - 3,500.00 kr-                    - 1,400.00 kr-                    

5610 Kostnader transport - 6,000.00 kr-                    - -   kr-                             Billigare abonnemang med M jmf med sunfleet

Summa kommittéer - 930,751.85 kr-               - 388,890.81 kr-               

Revisorer

4260 Matbidrag revisorer - 3,600.00 kr-                    - 310.00 kr-                       

4241 Överlämning revisorer - 1,290.00 kr-                    - 576.00 kr-                       

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

4510 Teambuilding revisorer - 2,520.00 kr-                    - 706.00 kr-                       

5920 Profilering revisorer - 2,400.00 kr-                    - 339.00 kr-                       

Summa revisorer - 12,810.00 kr-                 - 1,931.00 kr-                    

Valberedning

4271 Matbidrag valberedningen - 4,500.00 kr-                    - 360.00 kr-                       

4241 Överlämning valberedning - 2,300.00 kr-                    - 3,980.00 kr-                    

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

Summa Valberedning - 7,800.00 kr-                    - 4,340.00 kr-                    

Banktjänster

6571 Försäkring Hubben & the CLOUD - 5,173.00 kr-                    - 4,309.00 kr-                    

6570 Kostnader Banktjänster - 5,500.00 kr-                    - 3,261.19 kr-                    StyrIT tar kostnader izettle

6572 Bokföringsprogram - 22,245.00 kr-                  - 25,678.00 kr-                  Ökade priser och licens för revisorer

Summa banktjänster - 32,918.00 kr-                 - 33,248.19 kr-                 

Styrelsen



5920 Profilering - 4,200.00 kr-                    - 4,200.00 kr-                    

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

6110 Kontorsmaterial - 1,000.00 kr-                    - 30.00 kr-                         

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

flera* Transport - 2,000.00 kr-                    - -   kr-                             

4242 Aspning - 3,000.00 kr-                    - 84.56 kr-                         

4241 Överlämning - 3,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                    

4510 Teambuilding styrIT - 4,410.00 kr-                    - 1,921.45 kr-                    

4522 Ordfmöte/Kassörkväll - 5,000.00 kr-                    - 1,327.82 kr-                    

4520 Föreningsutbildning - 45,000.00 kr-                  - 1,611.05 kr-                    

6120 Telefonkostnader - 149.00 kr-                       - -   kr-                             

4273 Matbidrag styrelsen - 6,300.00 kr-                    - 2,413.68 kr-                    

5420 Coronarelaterade förbrukningsmaterial - 4,000.00 kr-                    - 1,459.00 kr-                    

5410 Konferensmikrofon - 1,300.00 kr-                    - 1,290.00 kr-                    

Summa styrelsen - 79,559.00 kr-                 - 14,588.56 kr-                 

Sektionen

5410 Lindholmen inventarier - 20,000.00 kr-                  - 1,480.00 kr-                    

4210 Arrangemangskostnader - 30,000.00 kr-                  - 280.00 kr-                       

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

4331 Sektionsmötesmat - 20,000.00 kr-                  - 11,350.00 kr-                  

4211 Kandidatmiddag - 180,000.00 kr-               - -   kr-                             

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

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

4310 Äskningar - 35,000.00 kr-                  - 15,703.95 kr-                  

4521 Kunskapsprov ordförande - 1,300.00 kr-                    - 1,300.00 kr-                    

6990 Pedagogiskt pris - 500.00 kr-                       - -   kr-                             

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

4512 Inter-Kommitté Teambuilding Äskingspott - 10,000.00 kr-                  - 486.54 kr-                       

4215 jubileumsimiddag - 330,000.00 kr-               - -   kr-                             

x Verksamhetsfond - 200,000.00 kr-               - -   kr-                             

Summa sektionen - 867,800.00 kr-               - 29,120.49 kr-                 

Summa kostnader - 1,931,638.85 kr-  - 467,779.05 kr-      

Summa intäkter - 1,695,838.00 kr-  - 721,007.76 kr-      

Summa kostnader - 1,931,638.85 kr-  - 467,779.05 kr-      

Rörelsens resultat  -235,800.85 kr - 253,228.71 kr-      
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Verksamhetsberättelse digIT
Allmänt
digIT’20 planerade länge att göra om infrastrukturen på servern och gjorde det slutligen
efter att vi hade gått på i juni så vi fick ta oss an ett stort arbete av att sätta upp
alla tjänster igen. Ett arbete som gjordes ogjort då programmet som administrerade alla
dockercontainrar kraschade i mitten av september och vi behövde hitta en ny lösning
och sätta upp alla tjänster på nytt i samarbete med våra mycket uppskattade pateter.
Detta gjorde det svårare för oss att komma igång med att utveckla nya tjänster i början
och av dem som startat utveckling så är det få som hunnit bli klara.

Arrangemang
Vi har under året haft regelbundna workshops internt och med pateter, tyvärr kom vi
aldrig så långt att vi gjorde de tydligt öppna för sektionen. När pandemin tillät gick vi
över till att ha workshopsen fysiskt.

Vi gjorde helt om digITs arr under mottagningen till en skattjakt runt campus som även
visade upp digITs tjänster för Nollan. Vi har haft ett hackaton tillsammans med Einride
och ett kod och vin. Vi arrade även intro till advent of code och höll en tävling på
sektionen i anknytning. I LP3 så arrangerade vi aspning som lyckades samla ett taggat
nytt digIT.

I allmänhet så har vi åstadkommit det vi ville i arrangemangsväg.
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Verksamhetsberättelse FlashIT’21
Foto- och filmverksamhet

• LP4

– Skapat exempeltexter för att kontakta FKIT med information om hur de ska
gå tillväga för att nyttja våra tjänster. Dessa exempeltexter kan användas
kommande år för att informera och boka in kommittéer för fotografering.

• Fotat profilbilder för sektionens kommittéer:

– NollKIT

– P.R.I.T.

– ArmIT

– digIT

– FlashIT

– snIT

– frITid

– EqualIT

– fanbärerIT

– styrIT

• LP1

– Fotat profilbilder för DatE-IT-gruppen.

– Fotat arrangemang under mottagningen:

∗ Emerson-event

∗ Gasquesittning

∗ IT-rundvandringen

∗ Bäst i Test-sittningen

∗ Mottagningspub

∗ Oscarssittningen

∗ Finsittningen

• LP2

– Fotograferat FanbärerITs cocktailkväll.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsberättelse FlashIT’21, 2022

– Fotograferat DatE-IT tillsammans med DFoto.

– Fotade under julmyset + höll fotostudio.

• LP3

– Hjälpt Rekryt D/IT filma en infovideo.

• LP4

– Fotograferat IT-balen.

För att uppmuntra och bidra till ökat fotograferingsintresse
• LP1

– Hållit Nollanlunch

– Deltagit på IT-rundvandring

• LP2

– Arrangerat CV-fotografering

– Arrangerat julmys

– Arrangerat Milkshakepub

– Arrangerat förhäng innan PU-bio

Kommittén
• Utfört teambuilding (individen och annat) kontinuerligt under året.

• Införskaffat profileringskläder.

• Bytt kommitténs plattform från Facebook till flashit.chalmers.it.

• Arrangerat aspning:

– Smygaspning

– ”Kommittéfotografering”

– Redigering- och planeringskväll

– Milkshakepub

• Undersökt möjliga inköp av utrustning samt har köpt in viss utrustning (bl.a. fler
SD-kort, backdrop, mikrofoner).
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Sida 2 av 3

1 Förord
snIT’20/21 bestod av ordförande Arvid Rydberg, vice ordförande Linnea Johansson,
kassör Jacob Pedersen, sekreterare Lovisa Landgren, samt ledamöter Johan Wennerbeck,
Karl Wikström och William Levén.

Verksamhetsåret har varit speciellt på grund av COVID vilket har gjort vårt arbete
viktigare en någonsin. Vi tycker att vi har gjort ett bra arbete med att se till att studenter
haft en god studiemiljö trots distansstudier.

2 Operativt arbete
Nedan hittas det operativa arbete som vi utfört under vårt verksamhetsår. Mycket här
faller in under det operativa arbete snIT är ålagda.

• Möten såsom: programråd, UU, PL, möten med vUO, interna lunchmöten, kurs-
nämnder, klassrepresentantsmöten och masterrepresentantsmöten

• Övervakning såsom: påmint studenter om obligatorisk tentaanmälan, påmint exa-
minatorer om att uppdatera kurs-PM, behandlat inkomna åsikter kring program-
met och kurserna, diskuterat och påmint om att svara på kursenkäter

• Planerat och arrangerat det digitala pedagogiska priset

• Arrangerat aspning

• Arrangerat överlämning

3 Mottagning
Vi var med på mottagningen 2020. Under mottagning så var vi med på/höll i följande
arrangemang:

• ITs rundvandring

• Pluggfrukost för Nollan
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4 Aspning
Vi hade aspning och höll följande arrangemang:

• Case-kväll

5 Arrangemang
Utöver det operativa arbetet, mottagningen och aspning har vi även hållit i ett antal
arrangemang. Dessa var:

• Pluggfrukostar samt pluggkvällar

• Kurs- och mastervalsmingel

6 Övrigt
Vi har tillsammans med programledningen arbetat för att ändra sättet kursnämnder
hålls på. Detta kunde tyvärr inte genomföras pga. COVID, men förarbetet är lagt för
att nuvarande snIT’21/22 ska kunna fortsätta det arbetet.

I övrigt har vi varit på en SAMO + studienämndskickoff som arrangerades av Kårled-
ningen och haft teambuildnings.
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Verksamhetsberättelse styrIT
20/21

1 Förord
StyrIT 20/21 bestod av: Ordförande Gustav ”Gurr” Engsmyre, SAMO Carolina ”putte”
Larsson, Kassör Carl ”Håll” Holmberg, VO Jian ”Finn” Shin, Sekreterare Eric ”LP”
Carlsson, Ledamot (ITA) Theodor ”Portals” Angergård och Ledamot Johannes ”Forrest”
Gustavsson.

I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen vad de har arbetat med under året, åter-
kopplar detta till verksamhetsplanen, vilken grundar sig i sektionens mål- och visions-
dokument, det kontinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med.
Denna verksamhetsberättelse ska även ge sektionens medlemmar tillfälle att granska
styrelsens arbete och möjlighet att ställa frågor kring det gångna året.

Verksamhetsplanen för 20/21 skrevs med antagandet att Covid-19 inte skulle påverka
sektionens arbete alltför mycket. Det har visat sig vara ett felaktigt antagande, och
mycket av styrelsens arbete har lagts på Covid-relaterade frågor och arbete, vilket har
inneburit att verksamhetsplanen har frångåtts för att fokusera på mer akuta frågor.
Trots detta är vi nöjda med vad vi fått gjort under vårt år som styrelse, och den framtid
som sektionen har arbetat mot under de senaste åren.

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

2 Operativt arbete
Trots Covid-19 har styrelsens kontinuerliga arbete till största del fungerat ungefär som
det brukar. Styrelsens kontinuerliga arbete, har i enlighet med verksamhetsplanen i hu-
vudsak bestått 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.
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• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva.

• Behandla inkomna äskningar.

• Arrangera sektionsmöten.

• Underhålla styrdokument.

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

• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.

• Underhålla och uppdatera dokumentation relaterade till ekonomin.

• Hantera sektionens mailkonton och Gamma konton

• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.

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

Vi fortsatte även förra årets försök att inkludera mer strategiskt arbete i det löpande
arbetet. Vi anser att det är viktigt att sektionen har en långsiktig plan och långsiktiga
mål för att sektionens medlemmar ska få ut så mycket av sektionen och sin tid på
Chalmers som möjligt. Tyvärr har det här arbetet inte lett till något konkret under vårt
år.

3 Fokusområden
Förutom det kontinuerliga arbetet valdes ett antal fokusområden ut som vi skulle jobba
mer med under årets gång. Dessa fokusområden var Hållbar expansion, Bättre lokaler
och studiemiljö och Förbättrad sammanhållning på Sektionen.

3.1 Hållbar expansion
Vi har under året jobbat med att sektionen inte ska växa alltför mycket på alltför kort
tid. När verksamhetsplanen för styrIT 20/21 skrevs var planen från högskolan var att IT
programmet skulle växa till ca 150 intagna per år. Efter samtal med högskolan verkar
detta inte längre vara aktuellt, men styrelsen har deltagit i diskussioner med högskolan
och jobbat med att minska potentiella kvalitetsproblem som kan uppkomma i och med
en potentiell ökning av antalet intagna till programmet.

3.2 Bättre lokaler och studiemiljö
Studiemiljön i EDIT-huset har i många ankäter framkommit som ett stort problem.
Styrelsen har tillsammans med högskolan, samt Elektro och Data Sektionerna jobbat
för att förbättra studiemiljön. De två största projekten är nymöblering av EDIT-foajen
samt utanför Linsen. Utöver detta har vi också jobbat mot högskolan för att säkerställa
att de grupprum som finns i EDIT fortsätter fungera som grupprum samt jobbat för att
klimatet i EDIT-huset ska vara mer behaglig.
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På Lindholmen har vi jobbat med att färdigställa arbetet med the Cloud. Tyvärr har
Covid-19 inneburit att det fortfarande finns lite arbete kvar från högskolans sida innan
projektet kan ses som helt klart.

3.3 Hubben
Sektionslokalen är på många sätt hjärtat för vår verksamhet och därför har frågor som
rör Hubben självklart prioriterats.

Vi kan med stor glädje säga att Hubben under sommaren äntligen har expanderat,
sektionslokalen innefattar nu ett till rum och extra studieplatser i och med rum 2421,
(CETAC / CESIP rummet). Tanken med rummet är att det främst skall användas för
studieplatser, då Hubben sen många år ofta varit full under studietid. Att rummet främst
skulle användas för studieplatser var även ett krav från högskolan under förhandlingar
kring rummet. Här vill jag passa på att tacka de senaste 5 styrelserna, samt Niklas och
Jörgen för deras arbete med rum 2421.

3.4 Förbättrad sammanhållning på sektionen
Sammanhållningen mellan grundprogrammet på Johanneberg och masterprogrammen
på Lindholmen är fortsatt undermålig, men styrelsen har forsatt arbetet med att sprida
Lindholmen slacken för att öka sammanhållningen på Lindholmen. Utöver detta har vi
försökt jobba för fler arrangemang på Lindholmen, detta har tyvärr inte gått särskilt
bra i och med Corona. Utöver detta har vi jobbat med att rekrytera personer för att ta
hand om Sektionslokalen på Lindholme, The Cloud.

Vidare har vi arbetat med att dokumentera vad sektionens medlemmar har för åsikt om
de olika Campus, för att framtida arbete med Campus Lindholmen ska ha en bättre
grund att stå på. Utöver detta har vi varit med i diskussioner med högskolan och kåren
angående framtiden för Campus Lindholmen, och hur ITs verksamhet kommer se ut där
på längre sikt.

3.5 Covid 19
Den pågående Pandemin har haft en enorm effekt på sektionens normala verksamhet hoc
har påverkat både nöjeslivet på sektionen och utbildningen. Styrelsen har tillsammans
med de aktiva på IT-sektionen jobbat för att de relevant restriktionerna från myndighe-
terna och Chalmers ska översättas till sektionens verksamhet. Utöver detta har vi också
jobbat med smittspårning och arbetat tillsammans med P.R.I.T. för Hubben ska vara så
smittosäker som möjligt. Vi har även deltagit i diskussioner och möten med högskolan
och kåren för att hitta sätt att förbättra studiesituationen för studenter under Covid-19,
samt för att man ska ta lärdom av distansstudier. Styrelsen har även fört samtal med
högskolan och kåren för att hantera kvalitetsproblem med distansstudier och för att
jobba mot en utbildning i fortsatt toppklass.
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9 Nomineringar



Valberedningens nomineringar
inför sektionsmötet i LP4 2022

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers Tekniska Högskola



Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2022

styrIT’22/23
Här är nomineringarna för styrIT’22/23.

Ordförande – Vakant

-

Vice Ordförande – Anton ”HOM BRE” Ekström

Med sin positiva uppsyn och breda erfarenhet av sektionen tror vi att HOM BRE kommer
att BRE på allt som är bra och få alla att känna sig HOM.

Kassör – Hind ”φ” Mansour

φ har visat stort intresse för att föra sektionens ekonomi till nya höjder. Vi tror att hon
kommer sköta det φnφnt.

Sekreterare – Vakant

-

SAMO – Erik ”Knuten” Henriksson

Knuten har ett starkt intresse för sektionen som helhet samt den mentala hälsan hos
dess medlemmar. Vi tror att han kommer att kunna stötta och stå upp för både den och
arbetsmiljön på ett utmärkt sätt utan att slå knut på sig själv.

Ledamot – Elliot ”Ripan” Ripa

Från sitt tidigare arbete som styrelsemedlem inom kyrkan trots sin ringa ålder tror vi
att Ripan kommer komma med nya idéer och liva upp sektionen.

Ledamot - Vakant

-

Ledamot - Vakant

-



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2022

frITid’22/23
Här är nomineringarna för frITid’22/23.

Ordförande – Hannes ”Hemlös” Svahn

Som en sann orienterare kan Hemlös leda frITid genom både snår och bråte för att nå
till deras vision och mål för året.

Kassör – Anders ”Olof” Olofsson

Olof är taggad på kassörsarbete i en fysisk miljö. Säkerligen blir det större arenor och
lyxigare frITidsaktiviteter med honom som kassör.

Ledamot – Erik ”Drei” Dreifeldt

Drei är en dreiven person med intresse för sport och kommittéverksamhet på sektionen.
Han kommer sannerligen höja ribban för frITids fredagsarr.

Ledamot – Vincent ”Stocken” Stocks

Stocken står upp för idrottsverksamhet och kul fysiska arr. Han har en skön och lugn
inställning som kommer gynna frITid.

Ledamot – Vakant

-

Ledamot – Vakant

-



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2022

fanbärerIT’22/23
Här är nomineringarna för fanbärerIT’22/23.

Ordförande – Elliot ”Ripan” Ripa

Precis som en ripe vindruva till vin tror vi att Ripan med sitt intresse för finkultur
kommer göra sig väl som ordförande i fanbärerIT.

Kassör – Max ”Marx” Strömdal

Med tidigare erfarenheter från diverse vin- och matprovningar tror vi att Marx kommer
rationera ut finkultur till alla.

Ledamot – Vakant

-

Ledamot – Vakant

-



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2022

EqualIT’22/23
Här är nomineringarna för EqualIT’22/23.

Ordförande – Hampus ”Blip” Rhedin Stam

Med sin tidigare erfarenhet inom jämställdhetsarbete så tror vi att Blip kommer kunna
göra ett bra arbete inom EqualIT och föra gruppen framåt.

Kassör – Anna ”Nil” Nilsson

Nil har ett brinnande intresse för jämställdhetsfrågor och en stor empatisk förmåga, och
vi tror att hon kommer att kunna vara med och driva EqualITs verksamhet framåt utan
att saldot blir nil.

Ledamot - Jennifer ”Pixie” Hallberg

Pixie har visat ett stort intresse för EqualITs verksamhet. Med sitt stora driv och erfa-
renhet inom jämställdhetsfrågor tror vi att hon kommer att göra ett utmärkt jobb i att
föra verksamheten framåt.

Ledamot – Vakant

-

Ledamot – Vakant

-



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Valberedningens nomineringar inför sektionsmötet i LP4 2022

snIT’22/23
Här är nomineringarna för snIT’22/23.

Ordförande – Hanna ”Paint” Schaff

Med tidigare erfarenhet som ordförande och ett starkt intresse kommer Paint säkerligen
leda snIT till att måla sektionens kurser i nya fina färger.

Vice Ordförande – Fabian ”Fabbo” Forsman

Med sin erfarenhet som klassrepresentant och starkt driv tror vi att Fabbo kommer
kunna utföra ett bra arbete för att kunna förbättra utbildningen för IT.

Kassör – Vakant

-

Sekreterare – Timothy ”Eldis” Nilsson

Eldis brinner för att höja kurs- och studiekvalitén på sektionen och se till att det doku-
menteras väl. Vi tror han kommer göra ett varmt jobb i snIT.

Ledamot - Vakant

.

.

.

Ledamot ∞ - Vakant
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10 Övriga handlingar



Ekonomisk berättelse IT-sektionen 20/21

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 20/21 Summa 20/21 Kommentarer

Kommitéer

x Intäkter Kommittéer - 1,272,638.00 kr-            - 614,767.76 kr-               Intäkter hittas i enhetsresultaten
Summa kommittéer - 1,272,638.00 kr-            - 614,767.76 kr-               

Bidrag och Avgifter

3270 Sektionsavgifter - 53,200.00 kr-                  - 56,240.00 kr-                  

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

Summa bidrag och avgifter - 103,200.00 kr-               - 106,240.00 kr-               

Sektionen

3215 Jubileumsmiddag - 240,000.00 kr-               - -   kr-                             

3011 Försäljning Sektionsprofilering - 10,000.00 kr-                  - -   kr-                             

3310 Företagssponsring kandidatmiddag - 70,000.00 kr-                  - -   kr-                             

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

Summa intäkter - 1,695,838.00 kr-  - 721,007.76 kr-      

Kostnader
Konto Beskrivning Budget 20/21 Summa 19/20

Kommittéer

x Kostnader Kommittéer - 921,251.85 kr-               - 387,490.81 kr-               
Kostnader hittas i enhetsresultaten
Resultat: 227,276.95 kr

4213 Serveringstillstånd - 3,500.00 kr-                    - 1,400.00 kr-                    

5610 Kostnader transport - 6,000.00 kr-                    - -   kr-                             Billigare abonnemang med M jmf med sunfleet

Summa kommittéer - 930,751.85 kr-               - 388,890.81 kr-               

Revisorer

4260 Matbidrag revisorer - 3,600.00 kr-                    - 310.00 kr-                       

4241 Överlämning revisorer - 1,290.00 kr-                    - 576.00 kr-                       

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

4510 Teambuilding revisorer - 2,520.00 kr-                    - 706.00 kr-                       

5920 Profilering revisorer - 2,400.00 kr-                    - 339.00 kr-                       

Summa revisorer - 12,810.00 kr-                 - 1,931.00 kr-                    

Valberedning

4271 Matbidrag valberedningen - 4,500.00 kr-                    - 360.00 kr-                       

4241 Överlämning valberedning - 2,300.00 kr-                    - 2,045.00 kr-                    

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

Summa Valberedning - 7,800.00 kr-                    - 2,405.00 kr-                    

Banktjänster

6571 Försäkring Hubben & the CLOUD - 5,173.00 kr-                    - 4,309.00 kr-                    

6570 Kostnader Banktjänster - 5,500.00 kr-                    - 3,261.19 kr-                    StyrIT tar kostnader izettle

6572 Bokföringsprogram - 22,245.00 kr-                  - 25,678.00 kr-                  Ökade priser och licens för revisorer

Summa banktjänster - 32,918.00 kr-                 - 33,248.19 kr-                 

Styrelsen



5920 Profilering - 4,200.00 kr-                    - 4,200.00 kr-                    

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

6110 Kontorsmaterial - 1,000.00 kr-                    - 30.00 kr-                         

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

flera* Transport - 2,000.00 kr-                    - -   kr-                             

4242 Aspning - 3,000.00 kr-                    - 84.56 kr-                         

4241 Överlämning - 3,000.00 kr-                    - 3,000.00 kr-                    

4510 Teambuilding styrIT - 4,410.00 kr-                    - 1,921.45 kr-                    

4522 Ordfmöte/Kassörkväll - 5,000.00 kr-                    - 1,327.82 kr-                    

4520 Föreningsutbildning - 45,000.00 kr-                  - 1,611.05 kr-                    

6120 Telefonkostnader - 149.00 kr-                       - -   kr-                             

4273 Matbidrag styrelsen - 6,300.00 kr-                    - 2,413.68 kr-                    

5420 Coronarelaterade förbrukningsmaterial - 4,000.00 kr-                    - 1,459.00 kr-                    

5410 Konferensmikrofon - 1,300.00 kr-                    - 1,290.00 kr-                    

Summa styrelsen - 79,559.00 kr-                 - 14,588.56 kr-                 

Sektionen

5410 Lindholmen inventarier - 20,000.00 kr-                  - 1,480.00 kr-                    

4210 Arrangemangskostnader - 30,000.00 kr-                  - 280.00 kr-                       

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

4331 Sektionsmötesmat - 20,000.00 kr-                  - 11,350.00 kr-                  

4211 Kandidatmiddag - 180,000.00 kr-               - -   kr-                             

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

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

4310 Äskningar - 35,000.00 kr-                  - 15,703.95 kr-                  

4521 Kunskapsprov ordförande - 1,300.00 kr-                    - 1,300.00 kr-                    

6990 Pedagogiskt pris - 500.00 kr-                       - -   kr-                             

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

4512 Inter-Kommitté Teambuilding Äskingspott - 10,000.00 kr-                  - 486.54 kr-                       

4215 jubileumsimiddag - 330,000.00 kr-               - -   kr-                             

x Verksamhetsfond - 200,000.00 kr-               - -   kr-                             

Summa sektionen - 867,800.00 kr-               - 29,120.49 kr-                 

Summa kostnader - 1,931,638.85 kr-  - 470,184.05 kr-      

Summa intäkter - 1,695,838.00 kr-  - 721,007.76 kr-      

Summa kostnader - 1,931,638.85 kr-  - 470,184.05 kr-      

Rörelsens resultat  -235,800.85 kr - 250,823.71 kr-      
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