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Mötesprotokoll – Sektionsmöte LP3
Teknologsektionen Informationsteknik

Datum: 2023-02-23
Tid: 18:11 - 01:33

Plats: HC4

§1 Mötets öppnande – 18:11
Jacob Bengtsson, ordförande i styrIT, öppnar mötet 18:11.

§2 Val av mötets ordförande – 18:12
Erik Henriksson talman i MötespresidIT, väljs in till mötets ordförande.

§3 Val av mötets sekreterare – 18:13
Emil Lindblad, sekreterare i MötespresidIT, väljs in till mötets sekreterare.

§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare – 18:13
Oscar Palm och Love Lindqvist väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.

§5 Närvarande 18:14
• it22: 38
• it21: 22
• it20: 17
• it19: 6
• it18: 3
• it17: 1
• Master: 0
• Övriga: 2
• Totalt: 89

§6 Mötets behöriga utlysande – 18:18
Emil Lindblad informerar mötet om att mötet utlystes den 9e februari, vilket i enlighet med stadga
är minst 10 läsdagar innan mötet.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.

§7 Föregående mötesprotokoll – 18:19
Emil Lindblad går igenom föregående mötesprotokoll.

• Vi hade inval till MötespresidIT, sexIT, P.R.I.T. och NollKIT, inval till MRCIT bordslades
till nästkommande ordinarie sektionsmöte.

• Vi röstade igenom följande propositioner:
– Proposition gällande krav på aspningsarrangemang
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– Proposition gällande sektionsmötespresidium
• Vi röstade igenom följande motioner:

– Motion gällande bärande av chalmersmössan
– Motion om höjd aspningsbudget

• Den interna revisionen såg bra ut, inga blev dock ansvarsbefriade.

Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§8 Fastställande av mötets dagordning – 18:20
• styrIT föreslår följande ändringar av dagordningen:

– Flytta Proposition om hedersmedlem till efter Val av inspektor.
• Mötet går till beslut om styrITs ändringsyrkande.
• Mötet beslutar att godkänna styrITs ändringar.

Mötet fastställer dagordningen med samtliga ändringarna.

§9 Adjungeringar – 18:21
Mötet beslutar att Lukas Glimfjord, Jakob Pedersen och Niklas Broberg får närvaro-, och yttrände-
rätt.

§10 Meddelanden – 18:22
(a) Programledningen - Staffan Björk genom Jakob Bengtsson i styrIT
(b) CCC - Genom Erik Henriksson i MötespresidIT
(c) Kårledningen - Lukas Glimfjord
(d) FuM - Lukas Glimfjord

§11 Interpellationer – 18:30
Föreligger ej.

§12 Val av inspektor – 18:30
• Inspektor

– Niklas Broberg nominerar sig till Inspektor, presenterar sig och svarar på frågor från
sektionsmötet.

– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Niklas Broberg till Inspektor.

§13 Proposition om hedersmedlem – 18:33
(a) Proposition om hedersmedlem

• Jakob ”Drake” Bengtsson föredrar propositionen
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT

– Inga frågor föreligger.
• Mötet öppnar upp för diskussion

– Det är jättetråkigt att ingen säger någonting, så jag säger att det verkar roligt.
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– Fråga: Vad är en hedersmedlem, får man extra privilegier?
– Svar: Närvaro och yttranderätt på sektionsmöten, rätt till att närvara på arrange-

mang.
– Man blir inbjuden till jubileumsmiddagar också.
– Simon ”BAMF” Johnsson meddelar att Niklas är kingen.

• Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
• Mötet bifaller propositionen i sin helhet och väljer där med in Niklas Broberg som heders-

medlem.

§14 Ändring av dagordningen - 18:40
• Jakob ”Drake” Bengtsson yrkar på att flytta Personval DatE-IT till nästa punkt.
• Mötet går till diskussion.

– Fråga: Får man pengar även om ingen på IT är med i DatE-IT?
– Svar: Ja.
– Fråga: Varför blir det inte fyllnadsval istället för inval på ett sektionsmöte om Data har

fler nominerade än vad de har platser?
– Svar: Vill ha invalet så snart som möjligt så Data får veta hur många dem kan välja in.
– Jag tycker inte vi ska flytta, då det är kul med IT människor i DatE-IT och jag vill att

man ska chansen att bestämma sig.
• Mötet går till beslut om Jakob ”Drake” Bengtssons ändringsyrkande.
• Votering begärs via handuppräckning.
• Mötet beslutar att godkänna Jakob ”Drake” Bengtssons ändring.

§15 Personval – 18:47
(a) DatE-IT

• Ledamöter (0-3)
– Mikael ”Lustig” Motin och Liam ”Post” Mayor nominerar sig, presenterar sig och

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

– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet beslutar att välja in i klump.
– Mötet väljer in Mikael ”Lustig” Motin och Liam ”Post” Mayor till DatE-IT

§16 Verksamhetsrapporter – 19:06
(a) ArmIT
(b) digIT
(c) EqualIT
(d) FanbärerIT
(e) FlashIT
(f) frITid
(g) MRCIT
(h) NollKIT
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(i) P.R.I.T.
(j) sexIT
(k) snIT
(l) styrIT

– styrIT presenterar sin verksamhetsrapport.
– Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.

∗ Fråga: Om vi teoretiskt sätt skulle kunna få en bil sponsrad? Är det något som vi
skulle kunna diskutera?

∗ Svar: Det är vi öppna för, just nu är det en ekonomisk fråga att köpa en egen bil
och vi anser att det inte är värt det.

∗ Fråga: Har ni kollat läget med att ha ett tightare hyresavtal med någon som hyr
ut bilar för att få det lättare att få tag i bil?

∗ Svar: Bra poäng, inget vi har funderat på. Kåren funderar också på att skapa en
egen bilpool som vi kan hoppa på istället.

∗ Fråga: Kan styrIT skaffa en äskningsbudget för transport som man kan använda
som teknolog?

∗ Svar: Det är inte omöjligt.
(m) TrädgårdsmästerIT

• Mötet öppnar för frågor om samtliga verksamhetsrapporter.
– Fråga till NollKIT: Hur ser planeringen ut för nästa mottagning?
– Svar: Vi har ett översiktigt schema om hur mottagningen ska se ut samt gör oss redo för

lokalbokning nästa månad.
– Fråga till NollKIT: Är ni taggade?
– Svar: Jadå!

• Mötet öppnar för diskussion om samtliga verksamhetsrapporter.
• Mötet beslutar att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna i klump.

§17 Verksamhetsplaner och budgetar – 19:15
(a) NollKIT

• Cecilia ”Moose” Elgh föredrar verksamhetsplanen.
• Lukas ”Knödeln” Hén föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Är det några särskilda förändringar som ni vill titta vidare på?
– Svar: Inga direkta förändringar, har kollat på tidigare mottagningar men har inte

detaljplanerat ännu.
– Fråga: Var det du som frågade innan om transport? Skulle man inte kunna dubbla

den budgetposten ifall inte det skulle räcka?
– Svar: Eftersom det inte finns en sektionsbil så vill vi se en pott från styrIT där man

kan ta.
– Fråga: Varför har vi en mottagningsavgift på sektionen, eller kan vi finansiera det

med andra medel? Räcker pengarna om vi tar bort den avgiften?
– Svar: För att få en så bra mottagning som möjligt, vi har faktiskt den billigaste

mottagningen
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– Ifall du betalar en biljett så kommer du dyka upp, annars kanske man inte vill gå då
man inte förlorar något. Det kanske blir en större risk att man kommer.

– Fråga: Vad står PTS för?
– Svar: PhadderTackSittning
– Fråga: Hur fungerar mottagningsavgiften nu för tiden egentligen?
– Svar: Det är en klumpsumma som gör alla andra arr gratis.
– Fråga: Jag tänkte på transport budgeten, om den inte är för att åka bil vad är den

till då?
– Svar: Det var inte just på vår budget vi tänkte, snarare för sektionens nytta.

• Mötet går till diskussion.
– Det verkar svinkul att ha en gratis mottagning för Nollan. Och vi kan flexa på de

andra sektionerna, hur ser ni andra på det?
– Vi har inte diskuterat den frågan internt och sagt att vi ska ha en avgift och samtidigt

en hög kvalité på mottagningen
– Jag vill bara förtydliga att sänka den posten kommer inte försämra kvaliten på mot-

tagningen, vi går bara mer bak.
– Fråga till NollKIT: Vad är mottagningsavgiften på?
– Svar: Den var på 250kr, tidigare år sänkte den från 300 till 250kr
– Jag håller med poängen om att man kommer gå ifall man köpt biljett. Men samtidigt

underligt att man ska ha mottagningsavgiften. Man vill ju inte gaslighta nollan till
att gå på det. Jag hade gärna gjort mottagningen gratis.

– Jag tycker det är viktigt att nollan ska vilja gå på arr och inte känna sig tvugna att
gå på arr.

– Tänker att NollKIT eller NollQIT, gärna får ändra något, ni kan lätt gå 200k back
liksom.

– Den budgeten jag satte mitt år var jävligt fel. Vad skulle hända om vi inte ändrar
deras budget nu men de går över/under budget ändå? Vad blir konsekvensen av att
inte följa budget?

– Så länge det är vettig motivering så är det fine. Budgeten är ändå bara en plan.
– Eimer ”Florett” Ahlstedt lägger ändringsyrkande 1: Stryk budgetposten Mottagnings-

avgift.
– Hind ”ϕ” Mansour lägger ändrinsyrkande 2: Om att ändra en budgetpost.
– NollKIT jämkar sig med samtliga ändringsyrkanden

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för NollKIT’23.

(b) P.R.I.T.
• Hanna ”Humlan” Forsling föredrar verksamhetsplanen.
• Albin ”Skepparn” Skeppstedt föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Du har ett gäng tomma poster i er budget, är det ett medvetet val?
– Svar: Det är att vi inte vill ha några intäkter där, bara kostnader.
– Fråga: Hur fungerar det med märken? Vad har ni för budget där?
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– Svar: Jag har ingen aning om hur många märken vi kommer sälja, dom kommer delas
ut som en del av profilering till sektionen.

– Fråga: Varför finns en kostnad för frackband och pins? Det är en konstig sak att ha
i budgeten om den inte finns?

– Ändringsyrkande 1: Stryk posten om frackband och pins under kostnader.
• Mötet går till diskussion.

– Ändringsyrkande 2: Ändra P.R.I.T.’22 till P.R.I.T.’23
– P.R.I.T. Jämnkar sig med samtliga ändringsyrkanden.

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för P.R.I.T.’23.

(c) sexIT
• Alexander ”Duchess” Muhr föredrar verksamhetsplanen.
• Tabita ”Tabbi” Tengblad föredrar budgeten.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Varför vill ni ändra ändra matbidrags och sektionsarbete till 7200kr?
– Svar: För att det är maxgränsen.
– Fråga: Har någon gammal sexIT något att kommentera om det här?
– Svar från någon gammal sexIT: Har alltid varit max för antalet sittande men

har försökt hålla det under maxgränsen. Kan ha den högre då varje gasque har 16-20
puffar. Alltså möjligt att höja den posten med anmärkning att det är för puffar.

– Fråga: Baserat på vad vi diskuterade med NollKIT förut, har ni några åsikter om att
öka budgeten för en fetare gasque i framtiden?

– Svar: Har ökat mycket från förra året med hur mycket vi kommer gå back, får se om
det blir ännu mer än så.

– Fråga: Vad har ni tänkt att en gasquesittning ska kosta, vad är biljettpriset?
– Svar: Vi har räknat på 16000kr i snitt per sittning. Men sen så har vi även högre

kostnadstillfällen.
– Förtydligande: Menade biljettpriset för en teknolog.
– Svar: 90/100kr
– Fråga: Har ni åsikter om att ändra det från 90/100kr? Ni kan ju kanske sänka det?
– Svar: Vi ville iallafall inte höja det som andra sektioner har gjort. Vi har diskuterat

gratis insläpp men då måste vi ha lista på alla som ska komma in.
– Fråga: Vill ni dra upp matbidraget för puffar? 10000 eller 12000? Vad vill ni ha?

Ändringsyrkande.
– Svar: 12000 blir bra.
– William ”Sponken” Albertsson lägger ändringsyrkande 1: Ändra posten Matbidrag

sektionsarbete till 12000
– Åsikt: Jag sitter inte, men tycker inte vi ska ändra den då den syftar på sittande och

inte puffar.
– William ”Sponken” Albertsson drar tillbaka sitt ändringsyrkande.
– Fråga: Jag vill påminna om att jag kommer inte säga emot er ansvarsbefrielse även

om ni inte håller budgeten.
– Svar: Va? *Confused sexIT noices*
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• Mötet går till diskussion.
– Det pratades om att sänka biljettkostnader. Jag tycker detta skall undersökas så att

vi kan få det så billigt som möjligt.
– Vi får snart inkomster från gasque och då kan vi se resultatet.
– Ändringsyrkande 1: Sänka bugdetposten ”Matbidrag och sektionsarbete” till 7200kr
– Ändringsyrkande 2: Lägga till ett ”Mål” i verksamhetsplanen om att ”Undersöka och

sikta på att sänka biljettpriset för IT-teknologer så mycket som möjligt”.
– sexIT jämnkar sig med samtliga ändringsyrkanden.

• Mötet går till beslut om att godkänna verksamhetsplanen och budgeten.
• Mötet godkänner verksamhetsplan och budget för sexIT’23.

§18 Mötet ajourneras i 30min – 19:59

§19 Revisionsberättelse – 20:31
• Revisorerna föredrar revisionsberättelsen.
• De man rekommenderar att bli ansvarsbefriade är:

– ArmIT’21
– styrIT’21
– NollKIT’22
– P.R.I.T.’22

• Mötet öppnar för frågor.
• Mötet öppnar för diskussion.

– Fråga: Vad är det diskussion om?
– Svar: Revisionsberättelsen.
– Ah, såklart!

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

§20 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser – 20:35
(a) ArmIT’21

• Joakim ”Jaok” Ohlsson föredrar verksamhetsberättelsen.
• Joakim ”Jaok” Ohlsson föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.

– Fråga: Har du möjlighet att dra budgeten också?
– Svar: Ja
– Fråga: Jag tänkte bara notera att den summa kostnader som står på två platser är

olika? Stämmer någon av dem?
– Svar: Det är nog en felsummering av celler, men det stämmer.
– Fråga: Räknas NollKITs sponsring med i inkomsterna?
– Svar: Ja det tror jag.
– Fråga: De ligger kanske på NollKITs budget samma år? Blir de dubbelräknade då?
– Svar: Det är löst
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– Fråga: Är dom andra fakturorna som inte är betalda under ert år inräknade i denna?
– Svar: Jag skulle gissa på att om de inte är inräknade så har de inte kommit in.
– Jaok upplyser om att det är bra med kassörer.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Joakim Ohlsson och Imad AliHodzic för ArmIT’21 samt

att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(b) styrIT’21

• William ”Sponken” Albertsson föredrar verksamhetsberättelsen.
• Albert ”Tabbe” Lund föredrar den ekonomiska berättelsen.

– Tabbe upplyser att de hade en oförutsedd inkomst, vilket resulterade i att det blev
viktigt att spendera dessa pengar.

• Mötet öppnar för frågor.
– Inga frågor föreligger.

• Mötet öppnar för diskussion.
– Eimer ”Florett” Ahlstedt berättar att hans talarlista.chalmers.it är hackad, på grund

av, typ yttrandefrihet eller något.
– Florett fortsätter: Jag vill bara tacka styrIT 21 för deras fantastiska arbete, jag satt

under deras år och de hjälpte oss fantastiskt mycket.
– Drake tackar också styrit 21.
– Anton ”HOM BRE” Ekström: Jag vill tacka för en sjuk aspning.
– Hind ”ϕ” Mansour: Jag håller med.
– HOM BRE: *Visk* tagga styrIT aspning nästa lp *visk*
– Fråga: Varför gjorde ni inte bättre arbete meeeed, eeeeh THE CLOUD?
– Svar från Sponken: Vill du faktiskt ha svar så kan jag prata om The Cloud?
– Sponken berättar om The Cloud, men det viktigaste är att de till slut fick en kaffema-

skin.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria William Albertsson och Albert Lund för styrIT’22 samt

att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(c) NollKIT 22

• Felix ”Järnet” Erngård föredrar verksamhetsberättelsen i Lovisa ”Rick” Johanssons från-
varo.

• Isak ”Ball” Wideskott föredrar den ekonomiska berättelsen.
• Mötet öppnar för frågor.

– Florett lyckades anti-banna sig från talarlista.chalmers.it.
– Florett: Om vi skrollar upp lite i budgeten så, nu är jag en hängig patet, så finns det

övriga kostnader och oförutsedda kostnader. Vad är skillnaden???
– Svar: Oförutsedda är en depp vi fick i bastun och övriga är en faktura som vi inte

betalade i tid.
– Mötet skrattar
– Fråga: Jag förstår inte dokumentet. Varför finns det en massa sidor, vilken ska jag

kolla på?
– Svar: De där uppe är bara utfall, där nere är hur det ställs mot budgeten. De ska

vara samma i resultatet, summan finns med i båda.
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– Fråga: Vilken är det som stämmer då? Eller vadå?
– Svar: Sida 1,2,3 är det som stämmer helt, resterade är för att visa hur det skiljer sig

från det jag planerade.
– Fråga: Det känns konstigt att ha två rapporter i samma rapport. Kan vi stryka 3

sidor eller något? Om någon håller med mig. Ändringsyrkande.
– Svar: Då kan vi stryka 4,5,6 då de bara visar hur utfallet skiljer sig från planen.
– William ”Sponken” Albertsson lägger Ändringsyrkande 1: Ta bort sidorna 4,5,6 från

den ekonomiska berättelsen.
– NollKIT jämkar sig med samtliga ändringsyrkanden.

• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet beslutar att ansvarsbefria Lovisa Johansson och Isak Wideskott för NollKIT’22 samt

att föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
(d) P.R.I.T. 22

• Wanda ”Smaug” Wannelöf föredrar verksamhetsberättelsen.
• Victor ”Yoggi” Hui föredrar den ekonomiska berättelsen.

– Yoggi tycker att han har budgeterat bra.
– Vi hade som mål när vi gick på att gå back så mycket som möjligt, vi gick 200 000kr

back. Det är ganska bra.
• Mötet öppnar för frågor.

Inga frågor föreligger.
• Mötet öppnar för diskussion.

– Sponken: Kul att se stora minus-siffror. Bra jobbat! :D
– HOM BRE: Ganska bra budgeterat.

• Mötet beslutar att ansvarsbefria Wanda Wannelöf och Victor Hui för P.R.I.T. 22 samt att
föra verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§21 Propositioner – 21:11
(a) Proposition om sektionenspengar och alkohol

• Anton ”HOM BRE” Ekström föredrar Propositionen.
– HOM BRE frågar om han är förvirrande när han börjar prata om middagar och annat.
– HOM BRE tycker inte att någon ser ut som ett frågetecken, men BAMF ställer en

fråga ändå.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.

– Fråga: Jag såg i bakgrunden där att man alltså kan sälja alkohol för inköpspris. Är
det lagligt?

– Svar: Det handlar som slutet sällskap, men om man har serveringstillstånd, Då får
man sälja för mer än inköpspris. De som har SUS utbildning ska ansvara för detta, de
har koll inte jag!

– Fråga: Kan man ta del av era interna riktlinjer
– Svar: Nej, men i praktiken så ändras inget.
– Fråga: Jag tänker på de här riktlinjerna då. Hur ser ni till att de förs vidare genom

olika styrIT år och så.
– Svar: Kommenterade styrdokument och bra kontinuitet.
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• Mötet öppnar upp för diskussion.
– Sponken: Innan jag säger något om vad vi får göra, oavsett vad vi bestämmer går vi

inte över lagen. Lagen bestämmer.
– HOM BRE beger replik till sig själv, men Drill säger snabbt till att det inte är tillåtet.
– HOM BRE: Segt!
– Wits: Jag tycker att den i helhet är ganska bra, men jag tänker kommentera att man

borde... Oj det är ändrat. Ok. Men jag tänker att man kan sätta en gräns där det inte
heller spelar någon roll, då man som sektion inte vill subventionera fylla. Jag tycker
dock vi ska ändra...

– Wits lägger ändringsyrkande 1: ändra sista attsatsen till: att under §4 Alkohol lägga till
”Sektionens pengar får inte gå till att bjuda på alkoholdryck (över 2.25 volymprocent)
som överstiger en mängd motsvarande 2 enheter (8cl 40% volymprocent) per person,
vid ett tillfälle. Undantag kan göras vid särskillda arrangemang, med godkännande av
styrelsen.”

– Snek ställer sig emot Wits ändringsyrkande.
– Drake: Jag håller med Snek. Han har helt rätt poäng. Möjligtvis att vi har något av

den typen i våra riktlinjer, men bör inte ha med magiska siffror i våra dokument.
– Neinei: Håller också med Snek, det här kommer även gälla aspning och teambuilding.

Undvik att ha siffror och sådant i styrdokumenten.
– Kåfe: Jag håller med om att vi inte borde spendera massa sektionspengar på alkohol,

men om man tycker det ska finnas på middagar nu, så bör det skrivas explicit i
dokumenten eftersom vi inte kan vara säkra på att framtida styrIT är lika rimliga som
nuvarande.

– Wits: Som svar på Neinei. Jag håller med Snek, men tycker att det är värt att lyfta.
Men angående aspning och teambuilding. Jag ser inte det som ett problem att läg-
ga alkohol på teambuilding budget. Aspning och mottagning är självreglerande och
därmed har mer riktlinjer där, så det lär inte heller vara något problem.

– Sponken: Hade vi fått ett formulerat ändringsyrkande?
– Drill: Nej
– Snek tror inte att aspning hade blivit väl självreglerat.
– Ändringsyrkande 2: att ändra sista att-satsen från ”Undantag kan göras vid särskil-

da arrangemang, med godkännande av styrelsen.” till ”Kandidatmiddag och alumni-
middag är undantagna detta. Undantag för ytterligare arrangemang kan göras med
styrelsens godkännande. ”

– Blip: Jag håller med Kåfes poäng. Lägg till de arr som vi vet kommer ha servering att
så att de får göra det, som t.ex. kandidatmiddagsgruppen så slipper man behöva få
tillstånd varje år.

– BAMF: Lite som Snek tagit upp om aspning, jag hade ju antagligen själv uppmuntrat
till att köpa mer alkohol än vad som behövts om jag hade kunnat liksom.

– Bamf: ”Om jag får öl så tar jag det liksom”.
– HOM BRE undrar ifall vi vill stryka detta från aspningen, han ber så mycket om

ursäkt för sin förvirring.
– Drake med världens basröst: Vi tycker att specifika arr inte hör hemma i styrdoku-

menten. Onödig bloat och det blir jobbigt att ändra sådant på sektionsmöten.
– Data skrattar åt oss utanför fönstren.
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– Jag tycker att om vi börjar lägga till en massa specialfall, så börjar vi röra oss tillbaka
till hur det var innan och det blir återigen svårt att hitta vad man får och inte får
göra.

– Homie: Jag tycker det var en jättebra poäng med vad Kåfe sa, men jag tycker också
att vi borde lita på att sektionen väljer in en rimlig styrelse. Sedan går vidare till att
uppmana alla att aspa styrIT.

– Phi: Fortsättning på det här med om styrelsen inte är rimlig. Sektionsmötet har sista
ordet och kan säga emot styrelsen om det gör något orimligt, så jag tror inte det är
ett problem.

– Wits: Angående ändringsyrkande 2 så är det mycket onödigt med godkännande av
styrelsen.

– Det blir tyst på mötet och Knuten tyckte det blev stelt och la klassikern: ”Annars då?”
– Florret: Jag vet hur jag var när jag satt NollKIT, med ändringsyrkande 1 så hade man

glidit in på systemet och köpt flera burkar Ey’Bro liksom. Så jag tror att det är mycket
mer troligt att någon komitee utnyttjar det här, än att styrelsen skulle missbruka det
liksom. Finns ändå en risk att någon missbrukar, och man öppnar ett hål utan att
tillföra något syfte.

– Jonte likt Florett. Tycker inte att vi ska ha ändringsyrkande 1.
– Kåfe: Jag tycker inte att det direkt finns en tidsramen för under vilken tid ändrings-

yrkande 1 gäller.
– Wits: Det är per arr.
– Diskussion om vad ett arr innebär.
– Det visar sig att det är ett dåligt formulerat ändringsyrkande som alla är ganska

förvirrade över.
– Just NollKIT’22 ser extra förvirrade ut.
– Kåfe: Hur skulle det praktiskt ske om styrelsen skulle ta bort någons gratis enheter?
– styrIT: Detta är inte vårt ändringsyrkande, så vi har ingen aning. Vi hade nog inte

gjort det alls.
– Streck i debatten begärs.

• Diskussion om strek i debbatten
– Alla tycker att det är en banger att detta snart är över.
– Hade ni planerat att rösta igenom dessa ändringsyrkanden?

• Mötet går till beslut om streck i debatten
• Mötet beslutar om att dra streck i debatten
• Avslutande diskussion om propositionen.

– Phi förklarar propositionen igen och förtydligar att vid särskilda arr kan man be styrIT
om undantag för propositionen.

– Drake: Borde vi dra tillbaka allt och ändra hur allt detta formuleras?
• Mötet går till beslut om Ändringsyrkande 1
• Mötet beslutar att avslå Ändringsyrkande 1
• Mötet går till beslut om Ändringsyrkande 2
• Mötet beslutar att avslå Ändringsyrkande 2
• Mötet går till beslut om propositionen i sin helhet.
• Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
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– HOM BRE blev jätteglad att propositionen blev bifallen.
(b) Proposition om utökad budget vid ett teambuilding tillfälle – 21:52

• Stins föredrar Propositionen.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.

– Fråga: Det står att ingen del av denna summan får läggas på alkohol. Var det inte
meningen med förra propositionen att detta skulle ske per automatik?

– Svar: Tanken var att propositionen inte skulle utgå ifrån den förra, vi kommer lägga
ett ändringsyrkande om det.

– Fråga: Nu läggs ordet kommitté till i dokumentet, vilket det inte gjorde förut. Är det
meningen att bara detta gäller kommittéer?

– Svar: Sektionsorgan är det som gäller, kommer ett ändringsyrkande.
– Fråga: Kom det något ändringsyrkande?
– Svar: Det kommer komma.

• Mötet öppnar upp för diskussion.
– styrIt, har ni diskuterat om att öka hela beloppet?
– Vi ökade teambuilding budgeten LP1, men det kanske finns utrymme för att öka den

ännu mer. Då får man lägga en motion om det.
– Ändringsyrkande 1: Ta bort sista raden på att-satsen ”Ingen andel av denna summa

får läggas på alkoholhaltiga drycker”
– Ändringsyrkande 2: Ändra ”kommittéens mandatperiod” till ”sektionsorganets man-

datperiod”.
– styrIT jämkar sig med samtliga ändringsyrkanden.

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

(c) Proposition om HelgIT arbetsgrupp – 21:56
• Hind ”ϕ” föredrar Propositionen.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.

– Fråga: Är er tanke att detta ska vara en engångsgrej för nästa gång, eller något
återkommande?

– Svar: Tanken är det är en engångsgrej, om nästa styrIT eller sektionen vill att det
ska bli en återkommande grej så vore det kul.

– Fråga: Hur stor tänker vi oss att arbetsgruppen ska vara?
– Svar: Vi tänker 2 personer, jag och Drake är väldigt taggade.
– Fråga: Det där med hela sektionen, menar man då att alla på IT sektionen ska kunna

vara med på arrangemanget?
– Svar: Ja, men vi har räknat med 150-200 personer
– Fråga: Är detta verkligen en bra idé?
– Svar: Ja, vi har lagt 200 000kr på detta.
– Fråga: Är det rimligt att omformulera till ett belopp per person?
– Svar: Att budgetera 700 000 på ett arr är inte rimligt. Kan inte bestämma i förväg.
– Fråga: HOM BRE är jätteglad och tänker en stund: Nej, det var ingen fråga förresten

• Mötet öppnar upp för diskussion.
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– Drake: Om man tycker att detta är något som sittande styrIT är ålagda att göra under
sitt år, så kan man rösta emot och pressa oss.

– Sponken: Vi har kämpat med att bränna pengar, så jag tycker det skulle vara bra om
det är en återkommande tradition.

– Talarlistan är... Sponken.
– Sponken: Jag vet att jag slutar i år men liksom hur otaggade är sittande styrit på att

göra detta i år?
– styrIT har tyvärr prokrastinerat. Hade vi varit ute tidigare hade det kanske varit

möjligt, men hade vi gjort något nu så är typ allt fullbokat. Om vi hade gjort något
hade det alltså inte blivit av den vision vi hade.

– Saxen: Det går inte att ha under hösten istället, typ oktober? Eller är vädret proble-
met?

– Drake: Vi har diskuterat alla kompromisser som finns mer eller mindre, men anser
inte att någon av dem är värt det.

– Drake önskar han kom ihåg vad han ville säga.
• Mötet går till beslut
• Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

§22 Personval – 22:01
(a) HelgIT arbetsgrupp

• Isak ”Ball” Wideskott, Hind ”ϕ” Mansour, Jacob ”Drake” Bengtsson och Julia ”Pang”
Giaro nominerar sig.

• De nominerade svarar på frågor från sektionsmötet i grupp
– Fråga: Har ni någon ball idé?
– Svar: Vi har bra ideer.
– Fråga: Kommer ni göra ert bästa för att hyra in Electric Banana Band?
– Svar: Vi ska göra vårt bästa.
– Fråga: Vad kan man göra på Isa Berg?
– Svar: Lite allt möjligt, typ allt.
– Fråga: Kommer det serveras Mjöhlk och kommer Sean Banan vara där?
– Svar: Nej.
– Knuten yrkar på att rösta in de sökande i klump.

• Mötet går till beslut om att välja in i klump
• Mötet beslutar att välja in i klump
• Mötet beslutar att välja in Isak ”Ball” Wideskott, Hind ”ϕ” Mansour, Jacob ”Drake”

Bengtsson och Julia ”Pang” Giaro till HelgIT arbetsgrupp.

§23 Motioner – 22:12
(a) Motion gällande att tacka PL

• Hanna ”Paint” Schaff föredrar motionen.
• ϕ föredrar styrITs svar.
• Mötet öppnar upp för frågor till styrIT.
• Mötet öppnar upp för frågor till motionären.
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• Mötet öppnar upp för diskussion.
– Drake: Jag tycker det är jätterimligt, men styrIT bör stavas med litet S i bakgrunden

och Staffan Björk stavas inte Staffan Björn.
– Det är redaktionellt, vi löser det sen.
– Sponken tycker att tackning av PL bör ske regelbundet.

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

§24 Uppdatering av röstlängd – 22:33
• Närvarande 71

§25 Personval – 22:34
(a) Revisorer – 22:34

• Revisor
– Ida ”Ide” Dalh, Victor ”Yoggi” Hui och Erik ”Göken” Persson nominerar sig

∗ Mötet blir fundersamma om Göken och Ide verkligen kan nominera sig, då de redan
sitter som revisorer.

∗ Fråga: Kan man mistroende förklara Göken?
∗ BAMF till Göken: Ta av dig byxorna!
∗ Drake undrar hur man hoppar av...
∗ Drake: Göken, vill du sluta?
∗ Göken och Ide hoppar av som Revisorer med direkt verkan.
∗ Göken och Ide nominerar sig igen.

– De nominerade presenterar sig och svarar på frågor frågor från sektionsmötet medans
den övriga sökande inte befinner sig i lokalen.

– Mötet öppnar för diskussion om de sökande.
– Mötet går till beslut om att välja in i klump.
– Mötet beslutar att välja in de sökande i klump.
– Mötet väljer in Ida ”Ide” Dahl, Victor ”Yoggi” Hui och Erik ”Göken” Persson till

Revisorer
(b) MRCIT’23 – 22:46

• Ordförande
– Love ”Snek” Lindqvist nominerar sig och presenterar sig och svarar på frågor från

sektionsmötet.
– Mötet ger ordet till Valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Love ”Snek” Lindqvist (010127-0973) till Ordförande i MRCIT’23.

• Kassör
– Jacob ”Drake” Bengtsson nominerar sig till Kassör i MRCIT’23, presenterar sig och

svarar på frågor från sektionsmötet.
– Mötet ger ordet till Valberedningen.
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– Mötet öppnar för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet går till beslut
– Mötet väljer in Jacob ”Drake” Bengtsson (010929-8257) till Kassör i MRCIT’23.

• Ledamöter (2-5)
– Anton ”HOM BRE” Ekström, Victor ”Yoggi” Hui, Amanda ”Kritan” Papacosta, Axel

”Kurre” Larsson och Axel ”Tango” Söderberg (Kurre och Tango representeras av
Snek) nominerar sig, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och
en medans resterande sökande inte är närvarande i rummet.

– Mötet ger ordet till Valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut om att välja in i klump
– Mötet beslutar att välja in de sökande i klump
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Anton ”HOM BRE” Ekström, Victor ”Yoggi” Hui, Amanda ”Kri-

tan” Papacosta, Axel ”Kurre” Larsson och Axel ”Tango” Söderberg till ledamöter i
MRCIT’23.

(c) FlashIT’23 – 23:08
• Ordförande

– Filip ”Kåfe” Kauffeldt och Hanna ”Knyttet” Carling nominerar sig till Ordförande
i FlashIT’23, presenterar sig, svarar på frågor från sektionsmötet medans den andra
inte befinner sig i lokalen.

– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till Valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Hanna ”Knyttet” Carling (980324-3063) till Ordförande i FlashIT’23.

• Kassör
– Johanna ”Jojo” Avlund nominerar sig till kassör i FlashIT 23, presenterar sig, svarar

på frågor från sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Johanna ”Jojo” Avlund (990404-6084) till Kassör i FlashIT’23.

• Ledamöter (0-4)
– Frida ”Fredag” Sundelin, Agnes ”Meister” Boman , Filip ”Kåfe” Kauffeldt, Jacob

”Jaegarn” Westerberg, Luqas ”Reach” Lundahl och Samael ”Prince” Pooyan nomi-
nerar sig, presenterar sig och svarar på frågor från sektionsmötet en och en, medan
resterande sökande inte är närvarande i rummet.

– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till valberedningen.

Erik Henriksson
Mötesordförande

Emil Lindblad
Sekreterare

Oscar Palm
Förste justerare

Love Lindqvist
Andre justerare
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– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Frida ”Fredag” Sundelin, Agnes ”Meister” Boman , Filip ”Kåfe” Kauf-

feldt, och Samael ”Prince” Pooyan till ledamöter i FlashIT’23.
(d) Mötet ajourneras i 5 minuter
(e) ArmIT’23 – 00:24

• Ordförande
– Kevin ”Kev” Collins nominerar sig till Ordförande i ArmIT’23, presenterar sig, svarar

på frågor från sektionsmötet.
– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Kevin ”Kev” Collins (020904-8776) till Ordförande i ArmIT’23.

• Kassör
– David ”GIDE” Gidlöf nominerar sig till kassör i ArmIT’23, presenterar sig och svarar

på frågor från sektionsmötet.
– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in David ”GIDE” Gidlöf (980316-7437) till Kassör i ArmIT’23.

• Sekreterare
– Liam ”Post” Mayor nominerar sig till Sekreterare i ArmIT’23, presenterar sig och

svarar på frågor från sektionsmötet.
– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Liam ”Post” Mayor till Sekreterare i ArmIT’23.

• Ledamöter (1-5)
– Jonas ”Doxxy” Nemeth och Annelie ”Waka” Hansson nominerar sig, presenterar sig

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

– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut klumpinval.
– Mötet beslutar att välja in de sökande i klump.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Jonas ”Doxxy” Nemeth och Annelie ”Waka” Hansson till ledamöter i

ArmIT’23.

Erik Henriksson
Mötesordförande

Emil Lindblad
Sekreterare

Oscar Palm
Förste justerare

Love Lindqvist
Andre justerare
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(f) digIT – 00:47
• Ordförande

– Oscar ”Space” Eriksson nominerar sig till Ordförande i digIT’23, presenterar sig och
svarar på frågor från sektionsmötet.

– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet går till beslut.
– Mötet väljer in Oscar ”Space” Eriksson (020129-5151) till Ordförande i digIT’23.

• Kassör
– Dennis ”Pølse” Christensen nominerar sig till Kassör i digIT’23, presenterar sig och

svarar på frågor från sektionsmötet.
– Mötet ger ordet till valberedningen.
– Mötet öppnar för frågor till valberedningen.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Emil ”Escape” Lindblad yrkar på: Att borslägga invalen till digIT kassör och ledamöter

tills nästa ordinarie sektionsmöte.
– Mötet går till beslut om Emil ”Escape” Lindblads yrkande.
– Mötet beslutar att bordslägga invalet till Kassör och ledamöter i digIT till nästa ordi-

narie sektionsmöte.

§26 Övriga frågor – 01:30
(a) Utlottning av Presentkort på STORE

§27 Mötets avslutande – 01:33
Mötet avslutas

Erik Henriksson
Mötesordförande

Emil Lindblad
Sekreterare

Oscar Palm
Förste justerare

Love Lindqvist
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 LP3
Allmänt
ArmIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Nått ut till företag om sponsrade mensskydd.

• Hållt aspning.

• Planerat möte med Ericsson om framtida samarbete.

• Sett över interna dokument.

• Marknadsfört företagsevent.

Arrangemang
Sen senaste ordinaie sektionsmöte har ArmIT arrangerat följande:

• 24/1 .NET-workshop med Centiro

• 25/1 Asp-info

• 27/1 Asp-häng på J.A

• 2/2 Asp-bowling
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Verksamhetsrapport LP3 digIT
digIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta har vi:

• Arrangerat aspning.

• Hållit i regelbundna workshops.

• Påbörjat och fortsatt utveckling på ett antal projekt.

• Krishantering vid problem av våra tjänster.

• Hållit Kod och glögg

• Hållit i ett gamejam

• Hållit Kod och vin tillsammans med degIT <3

• Börjat planera överlämning
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Verksamhetsrapport EqualIT LP3
Allmänt
EqualIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Sett till att mensskydd finns i Hubbens alla tre toaletter

• Teambuildat internt

• Representerat EqualIT under nätverkskvällar med JämK

• Uppehållit kontakt med andra jämlikhetskommitéer på Chalmers

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har EqualIT arrangerat följande:

• 12/12-18/12 Skapad bössa för sektionen till Musikhjälpen

• 16/12 Arrangerat ett tillfälle för sektionsmedlemmar att kolla på Musikhjälpen live
tillsammans och med oss

• 16/2 Våga Kärlek-pub (in da Hub) ((I samband med jämlikhetsveckan))

• 18/2 Karaokebrunch (I samband med jämlikhetsveckan)
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Verksamhetsrapport FanbärerIT
LP3

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

• Planerat inför vårbalen och vinprovning.

• Haft Teambuilding.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har FanbärerIT arrangerat följande:
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Verksamhetsrapport FlashIT’22
LP3

Kommittéarbete
FlashIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta har vi:

FlashIT:s egna
• Utfört teambuilding (Individen)

• Deltagit i möten

• Fotograferat arr (gasquer samt sittningar)

• Hållt i aspning

• Haft milkshakepub med asparna

• Hållt i fotorundvandring tillsammans med andra fotoföreningar på Chalmers

Övrigt
• Redigerat foton

• Hållt i aspbastu tilsammans med DigIT och ArmIT
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Verksamhetsrapport frITid
Allmänt
frITid har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Deltagit på olika CM

• Arrangerat fredagsarrangemang för sektionens medlemmar.

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har frITid arrangerat följande:

• 9/12 Karate

• 16/12 Nostalgifredag

• 20/1 Futsal

• 27/1 Vinvolley

• 3/2 Yoga

• 10/2 Multiboll

• 17/2 Spökboll
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Verksamhetsrapport MRCIT LP3
Allmänt
Since the last meeting, we have done a few things:

• We hosted an event in Cloud for people who were interested in joining MRCIT 2023.
We offered pizza to encourage the potential candidates to join the new MRCIT.

• We went to the Section meeting in November.

• We sent the candidates contact information to StyrIT members.
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Verksamhetsrapport NollKIT ’23
LP3

Allmänt
NollKIT ’23 har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena.
Utöver detta och våra veckomöten har vi:

• Gått på StyrIT- utbildning.

• Ovve-tillverkning

• Teambuildningsövningar

• Beställt tygmärken
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Verksamhetsrapport LP3 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

• Färdigställt våra ovvar, profilering och märke

• Arrangerat pub på pubrunda

• Hållit i rustdag

• Påbörjat arbete med Hubbens ljudsystem

• Påbörjat och fortsatt utveckling på ett antal projekt
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Verksamhetsrapport
sexIT LP3

Allmänt
sexIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver detta och

våra veckomöten har vi:

● Fixat overaller och profilering

● Teambuilding

● Puffat K6:s Gasque

● Puffat Zexet gasque

● SUS-utbildning – (Alexander Muhr & Max Dreifeldt)

● Övriga utbildningar

Arrangemang
● 17/2 Drakens värld-Gasque
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Verksamhetsrapport snIT’22/23
LP3

Arrangemang & info
För att bl.a. synliggöra kommittén samt uppmuntra goda studievanor så har snIT’22/23
informerat om/arrangerat följande:

• Pluggfrukost (15/12)

• Pluggsession (19/12)

• snET-raj (14/1)

• Kursenkätsfika (24/1)

• Formulär för att nominera lärare/TAs eller andra till årets Pedagogiska Pris har
skickats ut.

Arbete med utbildningskvalité
Sen senaste inlämning av verksamhetsrapport har snIT’22/23 utfört följande arbete med
utbildningskvalité:

• Deltagit och antecknat på kursnämnder (DAT231, TDA498, MVE045, TDA548,
TMV200, ”GDT”, CIU176, TDA367, DAT257, TDA553, EDA433, DAT405, TDA594,
TDA417, TDA493)

• Samlat information från årets klassrepresentanter från TKITE-1, TKITE-2, TKITE-
3, MPDSC, MPSOF samt MPIDE under (förra) läsperiodens klassrepresentantsmö-
ten.

• Återkopplat med programledningarna på TKITE, MPDSC, MPSOF, MPIDE kring
det som sagts på klassrepresentantsmötena.

• Hållit inspring under någon av de första lektionerna LP2 TKITE-1, TKITE-3,
MPDSC-1 för att uppmuntra studenterna att fylla i sina kursenkäter. De andra
klasserna besöktes inte, eftersom de endast har valbara kurser denna LP (inget
enat tillfälle att träffa dem).

– Efter att ha gjort detta förra läsperioden ökade svarsfrekvensen för LP1-
kurserna med ca 10 procentenheter (i snitt över grundprogramskurserna)!

• Deltagit på mittmöte för en kurs som vi fått mycket feedback kring. Kursen har
även diskuterats med PL, och vidare diskussion kommer tas på kursnämnden efter
kursens slut.
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Externt
Representanter från snIT’22/23 har gått på följande möten/utbildningar med externa
parter.

• UU4 (5/12)

• Sektionsmötet (5/12, 8/12)

• EDIT-I-Forum (9/12). Där diskuteraeds bl.a. ”Förstudie Campus” och flytten av
Chalmers verksamhet från Lindholmen till Johanneberg.

• Möte med DNS (23/1 och 14/2) angående mastermässa och studienämndsfest.

• UU5 (23/1). Där fick vi info om bl.a. campusflytten och rektorsrekrytering. Mötet
följdes upp av teambuilding/häng med de andra studienämnderna och SAMOs.

• Ordförandemöte (27/1). Där diskuterades bl.a. förvaringsutrymmen, kårappen och
inkludering av masterstudenter på sektionen.

• Möte med PL (14/2).

• SUS-utbildning (ett verksamhetsmässigt misstag från vår sida).

Internt
Aktiviteter utförda för att stärka kommitténs sammanhållning, utveckla verksamheten
samt profilera oss för sektionen.

• Teambuilding med styrIT (24/1).

Ärenden
Här sammanfattas problem som uppmärksammats, bl.a. av sektionsmedlemmar. Detta
avsnitt inkluderar även hur snIT har arbetat med dessa, samt vad resultatet har blivit.
Tyvärr går det sällan att åstadkomma större förändringar i Chalmers administrativa
kugghjul. Men arbetet med att undersöka, diskutera, sammanfatta, kommunicera och
framföra gör upp mycket av snITs verksamhet, varpå det känns relevant att nämna här.
Dessutom är vi alltid öppna för nya tankar eller feedback från sektionsmedlemmar om
verksamheten (och för det krävs transparens kring arbetet). Dessutom kan vissa frågor
vara intressanta för andra studenter i liknande situationer.

Problem med kursenkäter som inte kommer fram
Studenter påpekade att de inte får kursenkäter, särskilt från kurser som går på engelska.
Efter att ha fått hjälp från flertalet studenter att kolla deras mailinkorgar så identifie-
rades problemet: att kursenkätsmailen skickas ut på engelska för engelska kurser (och
därmed inte hittas när studenter letar efter ordet ”kurs”).
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Det händer dock att kursenkätsmail inte skickas ut till alla. Hittas mailet inte trots
sökning på engelska så kan utbildningssekreteraren kontaktas.

Resultat: Vi tipsar studenterna om att kursenkäter (för kurser som går på
engelska) kan hittas genom att söka på ”course” i mailinkorgen (på den mail
som är registrerad i Ladok).

Rätt att få plussa hemtenta?
En student undrade om man har rätt att få plussa hemtenta. Med plussa menas här att
komplettera eller göra om hemtentan för att få höge poäng (vid salstentamen brukar
”plussa” innebära att göra om tentan för att få högre betyg).

Resultat: Vi kom fram till att detta inte är fallet. Det fanns inget nämnt
om rätt att få plussa hemtentor i föreskrifterna för examination. Och som
exempel kunde man, under pandemin, inte plussa vanliga tentor heller (tyder
på att det inte finns någon ”rätt” att plussa alls).

Är det okej att använda tid lagd på uppgift som betygsunderlag?
En student hörde av sig med oro att tid lagd skulle användas som betygsunderlag i en
kurs. På labbarna i kursen skulle tiden redovisas, men läraren hade inte klargjort vad
den skulle användas till.

Resultat: Varken vi i snIT eller utbildningsansvariga i Kårledningen kunde
hitta något som tyder på att det är förbjudet att använda tid lagd som
betygsunderlag. Men vi föreslog att studenten frågar examinatorn vad denne
planerar använda tidloggen till.
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Verksamhetsrapport LP3 styrIT

1 Projekt
Här rapporterar vi hur vi ligger till med de projekt som vi satte upp i vår verksamhets-
plan.

1.1 Lokaler
Vi har fått tillgång till 2331. Högskolan ska flytta ut det som redan står i rummet sedan
kan vi börja flytta in.

Utöver det ska vi fortsätta försöka få tillgång till rum 2337 som ligger precis utanför
E-studion.

Ytterligare lokaler har varit svårt att driva.

1.1.1 Kök

Har ännu inte undersökts. Vi planerar att ta upp frågan igen innan vi går av, men är
inte allt för hoppfulla.

1.2 Lindholmen
Vi ska försöka ordna så att vi får ett dispositionsavtal för The Cloud så att det blir
möjligt arrangera där i framtiden.

Vi vill även officialisera Cloudlords så att vi får bättre kontakt med Lindholmen och The
Cloud.

1.3 Projekt- och strategiskt arbete

1.3.1 Mötespresidium

Vi har haft överlämning och ser numera denna punkt som avklarad.

1.4 Ekonomisk hållbarhet
Vi har diskuterat internt om hur vi vill nyttja våra pengar framåt, men är ännu inte
tillräckligt insatta i ämnet för att besluta om och hur vi i så fall ska spara och spendera
dessa pengar.

1.4.1 Sektionsbil

Efter att ha undersökt flera alternativ och gjort en preliminär kostnadskalkyl så har vi
kommit fram till att vi inte ska skaffa en sektionsbil.
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Mer utförligt så har vi tittat på alternativen av att privat leasa, köpa eller hyra en bil
med kraven av att den skall vara en elbil med minst 7 passagerarsäten.

Att privat leasa en sådan bil kostar 6-12 tusen kronor i månaden, vilket slutar upp på
72-144 tusen om året. Utöver det innebär detta att vi inte ens äger bilen i slutändan.

Andra alternativet, att köpa en bil, så kostar nya modeller från bilförsäljare 300-400
tusen om vi tar ett billigare märke och modell. Bättre bilar gick på mer 500 till lite över
600 tusen. Dessutom är det värt att nämna att det inte räknas som att vi spenderar
dessa pengar då de är över ett halvt prisbasbelopp (lååångt över) och vi därför behöver
bokföra och inte heller löser problemet med vår ekonomi.

Dessa kostnader är utöver parkering och laddning. Parkering, om vi inte lyckas få ett
bättre erbjudande från chalmers fastigheter, kostar 28 tusen om året. Detta då räknat
att bilen står parkerad hela tiden vilket innebär att den faktiska kostnaden lär bli ett
par tusen mindre.

Allt detta i jämförelse med alternativen vi har som studenter där vi kan hyra en skåpbil
för 100 kr i timmen.

Säg att sektionen är aktiv ungefär 40 veckor om året, en leasad sektionsbil hade kostat
kanske 150 000 kr allt som allt. För det hade vi kunnat hyra bil för 37 timmar i veckan.

Med den frekvens som vi har behov av bilar, kostnader, tid och energi har vi därför
kommit fram till att det inte är ett vettigt beslut att införskaffa en sektionsbil.

Vi vill istället uppmana till att inte tveka inför att boka bil på budget. Vi
funderar även på att se över om transportkostnader (bil och kollektivtrafik) kan uteslutas
från till exempel teambuilding och överlämning.

1.4.2 Sektionens dag / HelgIT

Det kommer tas upp senare under en proposition, men kort sagt så har vi insett att vi
inte varit ute i tillräckligt god tid för att kunna uppnå den vision som vi hade i början.
Vi vill ha ett kompromisslöst HelgIT och det kommer vi inte kunna hinna få ihop den
här våren, så vi tänker be sektionen om lov att få skjuta upp HelgIT till nästa år.

1.5 Genomgång av sektionens dokument
Detta arbete har påbörjats och proposition beräknas att presenteras under ordinarie
sektionsmöte LP4.

1.5.1 Kommenterade styrdokument

Detta sammanfaller med punkten ovan.
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2 Övrigt
Vi har utöver våra veckoliga styrelsemöten, styrelseworkshops och andra vardagliga åta-
ganden gjort följande:

• Studentbarometern

• Utbildningar för nyinvalda

• Överlämnat MötespresidIT

• Tackat Niklas Broberg

• Ändrat strukturen på ordförandemöten

Hela styrelsen har dubbelsuttit hela sitt verksamhetsår. Efter det här sektionsmötet går
många av oss ner till att enkelsitta vilket förhoppningsvis ska underlätta och göra det
möjligt för oss att utföra det sista vi vill uppnå innan vi går av.

3 Individuella rapporter

Anton Ekström - Vice ordförande
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Även fast jag inte spelat någon större roll i att grunda sektionsmötesgänget så tycker
jag ändå att det är en mycket bra grej, och tror att det ge möjlighet för nästa styrIT
att lägga sin tid på mer långtidsarbete. Utöver det så tycker jag att vi har gjort ett bra
jobb med att försöka vara en styrelse med bra kontakt med resten av sektionen, och
förhoppningsvis enkla att få tag på och diskutera med.

Vad vill du få gjort innan du går av?
Innan vårt verksamhetsår tar slut så vill jag organisera sektionens och styrITs dokument
bättre. Bland annat genom att skapa bättre riktlinjer för frågor som ofta förekommer,
exempelvis hur man skriver en ordentlig äskning. Vi har börjat lite smått med att an-
vända sektionens wiki mer, och jag vill att vi fortsätter med det!

Hanna Adenholm - Sekreterare
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Det jag känner mig mest nöjd med än så länge är att vi har infört MötespresidIT då
detta ger möjlighet för oss och för framtida styrIT att lägga större fokus på annat styrIT-
arbete samt gör det mer attraktivt för nästa generations styrIT att vilja sitta då det blir
en lite lättare arbetsbörda. Jag är även nöjd med att vi lyckats bjuda medlemmarna på
sektionen på tårta under studentbarometern då de förtjänar det!

Vad vill du få gjort innan du går av? Jag hade velat kolla över köksfrågan lite mer,
men känner mig inte så hoppfull över det. Annars vill jag vara med och anordna en bra
aspning.
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Hind Mansour - Kassör
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Jag är glad över all tårta vi har bjudet på på sistone! Annars är jag glad och tacksam
för alla mina duktiga kassörer som sköter sitt arbete så bra och får sektionen att fungera
så bra som den gör.

Vad vill du få gjort innan du går av?
Jag vill ändra strukturen för bokföringen i Fortnox så det är redo att användas nästa
år. Jag vill också bjuda hela sektionen på glass <3.

Jacob Bengtsson - Ordförande
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Jag är nöjd med att vi har lyckats införa MötespresidIT!

Som sektionsordförande är jag också väldigt tacksam för alla medlemmar på sektionen.
Jag hade inte velat vara ordförande för en annan sektion:)

Vad vill du få gjort innan du går av?
Jag vill skriva om våra styrdokument och lägga till kommentarer i dem så att alla förstår
varför de ser ut som de gör och hur de fungerar. Jag vill också se över våra interna
dokument för att underlätta för nästkommande styrelse och skapa bättre struktur i
arbetet.

Max Hagman - Ledamot
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Jag är mest nöjd över att ha fått igång FKIT-slacken. Tror att den kan underlätta
mycket för de aktiva. Särskilt när botten är färdig och igång.

Vad vill du få gjort innan du går av?
Hade velat få färdigt bot:en och utvärdera FKIT-slacken. Så vänta er ett utvärderings-
formulär i framtiden :))
Skulle även vilja få igång cloudlords på riktigt. Tror detta kan vara svårt dock.

Rasmus Rosengren - ITA
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?

Jag har inte varit så aktiv i styrIT så jag kan inte kommentera på detta:)

Vad vill du få gjort innan du går av?

Jag vill göra nästa ITA:s arbete lättare:)
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Stina Hansson - SAMO
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?

Jag är nöjd över att vi kunde bjuda sektionen på tårta för att uppmärksamma Stu-
dentbarometern, jag är väldigt tacksam att vår programledning är så hjälpsamma och
verkligen vill sektionens bästa.

Vad vill du få gjort innan du går av?

Jag vill att vi ska få tillgång till rummet bredvid E-studion, så att förvaringsbristen som
finns nu när även TrädgårdsmästerIT behöver förvaring kan fixas. Jag vill också få upp
en sida med resurser på både chalmers.it och på wikin, för att fortsätta på det jobb som
jag försökt göra med att göra resurser mer lättillgängliga, som med postern som jag satt
upp i Hubben.
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Verksamhetsrapport
TrädgårdsmästerIT LP3

Allmänt
TrädgårdsmästerIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagan-
dena. Utöver detta och våra veckomöten har vi:

• Köpt in nya växter till Hubben 2.2

• Skapat kontakt med andra sektioners trädgårdskommiteér

Arrangemang
Sen senaste ordinarie sektionsmöte har TrädgårdsmästerIT arrangerat följande:

• 27/1 Sittning i Hubben 2.2 med Djungeltema
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Proposition om sektionens pengar
och alkohol

styrIT

Bakgrund
Under sektionsmötet LP2 var det oklart om huruvida sektionens pengar får läggas på
alkohol och hur styrIT ser på det. Därför vill vi göra det mer tydligt i våra styrdokument.

I vanliga fall som alkoholdryck säljes, ska det säljas för inköpspris. Vid de tillfällen då det
finns ett serveringstillstånd är det tillåtet att sälja alkoholdryck för mer än inköpspriset.
Det är även tillåtet enligt lagen att bjuda på alkoholdryck inom ett slutet sällskap.

Som tidigare, ska inte pengar till teambuilding och överlämning läggas på alkohol. Utöver
det, tycker styrIT även att alkohol generellt inte ska bjudas på, men undantag kan göras
vid särskilda arrangemang med godkännande av styrelsen. Typiska arrangemang som
skulle kunna godkännas av styrIT: kandidatmiddagen, finsittningen på mottagningen,
jubileumsmiddagen m.f.
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Förslag
Yrkar på:

att under §4 Mat under arrangemang i ekonomiska policyn stryka
”Ingen andel får läggas på alkoholhaltiga drycker.”

att under §6 Överlämning i ekonomiska policyn stryka
”Ingen andel av summan får läggas på alkoholhaltiga drycker.”

att under §7.3 Intern representation i ekonomiska policyn stryka
” Ingen andel av denna summa får läggas på alkoholhaltiga drycker.”

att under §7.4 Extern representation i ekonomiska policyn stryka
”Inga pengar får dock läggas på alkoholhaltiga drycker.”

att stryka §5 Aspning från den ekonomiska policyn och justera efterföljande para-
grafer

att i ekonomiska policyn lägga till §4 Alkohol och justera efterföljande paragrafer

att under §4 Alkohol lägga till
”Sektionens pengar får inte gå till att bjuda på alkoholdryck (över 2.25 volym-
procent). Undantag kan göras vid särskilda arrangemang, med godkännande av
styrelsen.”
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Proposition om utökad budget
vid ett teambuildingtillfälle

styrIT

Bakgrund
Det är vanligt att kommittéer frågar styrIT om tillåtelse för att gå över budgeten som
får spenderas på ett teambuildingtillfälle, vilket är 150 kr. Detta ser vi som styrelse som
ett tecken på att det finns en vilja att spendera mer pengar på ett tillfälle. Dock ser vi
fortfarande det som en bra sak att ha fler teambuilding-tillfällen än ett fåtal där mycket
pengar spenderas. I kombination med att vi vill uppmana kommittéer till att teambuilda
mer i början av sin mandatperiod, föreslår vi att varje kommitté får ett tillfälle där de
kan spendera upp till 300 kr/ person, under första halvan av deras mandatperiod. Utöver
det gäller den gamla regeln om 150 kr/ person och tillfälle, och 900 kr totalt/ person
och mandatperiod. Vi ändrar också formuleringen, för att bättre reflektera hur policyn
fungerar i dagsläget.
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Förslag
Yrkar på:

att ändra §7.2 Intern representation i den ekonomiska policy
från
”Mat och dryck får inte överstiga 150 kr/person och dag. Ingen andel av denna
summa får läggas på alkoholhaltiga drycker.”
till
”Under ett tillfälle under första halvan av kommittéens mandatperiod är det tillåtet
att spendera upp till 300 kr/person och tillfälle för intern representation. Utöver
detta tillfälle får intern representation inte överstiga 150 kr/person och tillfälle.
Ingen andel av denna summa får läggas på alkoholhaltiga drycker.”
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Proposition om HelgIT
arbetsgrupp

styrIT, Hind Mansour, Jacob Bengtsson

Bakgrund

”Hur går det med HelgIT?”

”Vad ska vi göra på HelgIT?”

”Vad händer med HelgIT?”

Dessa frågor vet vi bor i många av våra IT-teknologers huvuden.

Vi började skicka våra första mejl till aktivitetsorten Isaberg i slutet av 2022. Vi fick då
inga svar och efter ett lite för långt väntande ringde vi dem. De svarade tyvärr att det
redan var ganska bokat de datumen som vi hade i åtanke.

Vi funderade sakta på nya lösningar, men inte med så hög prioritet i och med att det
fortfarande var så långt kvar tills det skulle äga rum. Ett misstag. Vi kontaktade några
fler ställen men fick nej-svar att det redan var fullbokat. Vi fick tillslut inse att vi var
för sent ute.

Då hade vi några alternativ, antingen har vi ett HelgIT i år som är kompromissat på
något vis, antingen i antalet deltagare, mängden aktiviteter eller att lägga det under
veckodagar istället för en helg.

Det andra alternativet som vi har landat i är att erkänna förlusten och hålla HelgIT
nästa år istället. Vi föreslår att vi som har drivit projektet, φ och Drake, går med i en
ny arbetsgrupp vars uppdrag är att genomföra HelgIT nästa vår.

Vi är besvikna - både för er och vår egen skull - att HelgIT inte blivit av i år. Vi tar
med lärdomarna från det här året och hoppas på ett kompromisslöst HelgIT nästa vår.
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Förslag
Yrkar på:

att skapa arbetsgruppen HelgIT.

att arbetsgruppen ska planera och arrangera ett stort arrangemang för hela sektionen
under våren 2024.

att arbetsgruppen upplöses när uppdraget är avklarat.

att budgetposten HelgIT läggs till nästakommande styrelses preliminära budget med
beloppet 200 000 kr.

att direktjustera dagordningen med inval till arbetsgruppen direkt efter beslutstagan-
det av denna proposition.
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Proposition om att välja Niklas
Broberg till hedersmedlem

styrIT, emerITus

Bakgrund
Vi vill nominera Niklas Broberg till hedersmedlem i IT-sektionen med följande motive-
ring:

Niklas Broberg väljs till hedersmedlem av sektionen för det arbete han gjort
för sektionen, dels under sina år som programansvarig men även under åren i
programmets uppstart. Han arbetade hårt för att göra programmet mer inklu-
derande för alla studenter genom att driva jämlikhetsfrågor och utredningar
av kursmaterial i samarbete med sektionen. Med sin delaktighet i skapandet
av programmet lade han redan då grunden för mycket av hur programmet och
sektionen ser ut idag, något som fortsatte under åren som programansvarig
då han bland mycket annat formade kursen i grundläggande programmering
som blev ett tryggt första steg in på Chalmers för alla nyantagna. Inom sek-
tionslivet var Niklas alltid stöttande och har deltagit på många av sektionens
arrangemang och förgyllt dem med trevliga sånger. Niklas har varit väldigt
betydelsefull för många av sektionens medlemmar och har gjort mer för sek-
tionen än vad som förväntats av hans uppdrag som i sin tur har format hur
sektionen ser ut än idag.

Förslag
Yrkar på:

att utse Niklas Broberg till hedersmedlem med motiveringen ovan.
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Motion om att tacka
Programledningen med blommor

och tårta
Hanna ”Paint” Schaff

Bakgrund
Programledningen för grundprogrammet Informationsteknik består i skrivande stund av
Programansvarig (Staffan Björk), Utbildningssekreterare (Elke Mangelsen), Studieväg-
ledare (Martina Diding). Dessa tre arbetar för att stödja studenterna i deras studier och
utveckla programmet som helhet.

Utbildningssekreteraren och Studievägledaren har mest studentkontakt - ett ansvar de
sköter exemplariskt. Samtidigt arbetar de tillsammans med Programansvarig i stor ut-
sträckning mot sektionen (framförallt tillsammans med StyrIT, snIT och EqualIT) där
de är oerhört lyhörda för IT-studenternas behov och alltid söker studenternas/sektionens
åsikter i studierelaterade frågor.

Eftersom de bibehåller ett så fint samarbete med sektionen och studenterna på program-
met så tycker jag att vi bör visa uppskattning för deras arbete.

Förslag
Yrkar på:

att snIT och styrIT (innan 30/6, när årets snIT/styrIT går av) gemensamt ansvarar
för att köpa en blombukett var till Staffan Björn, Elke Mangelsen och Martina
Diding. Samt bjuda dessa på tårta. Detta å hela sektionens vägnar.
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Svar på motion gällande tackning
av programledningen

styrIT

Svar
Då programledningen gör så mycket för studenterna på sektionen och verkligen är måna
om att bibehålla en så bra kontakt som möjligt med oss så tycker vi att de förtjänar lite
uppskattning.

Vi tycker därför att detta låter som en bra idé och yrkar på bifall.
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Verksamhetsplan NollKIT ’23
1. Mål med mottagningen
Vårt mål med mottagningen är att de nyantagna ska känna sig välkomna till Chalmers
och IT-sektionen. Det är även viktigt för oss att varje Nollan känner att de finner ett
sammanhang, samt att de har minst en annan person att idka umgängesmässig såväl som
studiesocialt samkväm med. Vi vill även att varje Nollan ska vilja delta i mottagningen
och att det finns arrangemang som passar just dem. Vi vill uppnå detta utan att de
nyantagna ska behöva prioritera bort sina studier. Dessutom vill vi ge dem chansen
att klara sin första tenta och på så sätt ge Nollan en så bra start på Chalmers och
programmet som möjligt.

2. Corona
I dagsläget finns inga restriktioner och vi ser heller inte att det inom snar framtid kommer
att införas och planerar därmed en mottagning helt utan corona. Skulle läget förändras
så är vi medvetna om att vi snabbt måste ändra om och planera våra arr utifrån de
restriktioner och rekommendationer som hälsomyndigheten ger, men vi ser i dagsläget
inte att corona är något vi måste ta hänsyn till när vi planerar mottagningen.

3. Mål med phaddringen
Vårt mål med phaddringen är att behålla det engagemang som finns hos befintliga
phaddrar samt försöka engagera nya phaddrar. En phadder ska finnas där för Nollan
och vara en trygg punkt genom mottagningen. Vi vill även se till att phaddrarna får det
stöd de behöver för att ge nollan en så bra mottagning som möjligt.

4. Teambuilding
Våra planer för året ser ut som följande:

Genomförd teambuilding:

• Ovvetillverkning

• Teambuildingsövningar

Planerad teambuilding:

• Escape room / Liseberg

• Bastu med OvKIT

• Ovv- kampen

• Teambuilding med andra NollK
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5. Puffning
Vi hjälpte P.R.I.T under pubrundan LP3 och planerar att fortsätta stötta de andra
kommitteérna på IT genom att puffa diverse arrangemang.

6. Phaddertacksittning och phadderarr
Vi planerar att hålla en phaddertacksittnig under våren för att behålla engagemang hos
tidigare phaddrar samt tacka dem för deras arbete under mottagningen. Vi vill skapa
en god sammanhållning mellan phaddar och ge dem möjlighet till teambuilding.

7. Att nätverka med och skapa goda kontakter med de andra
kommittéerna och föreningarna i sektionen och på Chalmers
Det är viktigt för oss att ha en bra stämning och kunna samarbeta med kommittéer och
föreningar både inom och utanför sektionen. Vi ser fram emot umgås och engagera oss
och vi anser att vi redan börjat skapat goda kontakter mellan kommittéer på IT såväl
som andra NollK på Chalmers.

8. Utbildningar
För att vi i NollKIT ska kunna förbereda oss för mottagningen och få kunskaper som
gör att Nollan känner sig trygg så anser vi att utbildning är ett väldigt bra sätt att göra
detta på.

Genomförd utbildning:

• StyrIT-utbildning

Planerad utbildning:

• Utbildningshelg med MK

• Sponsutbildning (Mårten Granath och Lukas Hén)

• SUS-utbildning (Erik Dreifeldt)

• Våldspreventationsutbilding (inte bestämt än)

• Suicidpreventionsutbildning (Cecilia Nordén Elgh)

9. Sponsoring
Detta är en del av NollKITs verksamhet som vi inte hunnit diskutera så utförligt innan
detta tillfälle. Vi har planerat in ett möte angående hur vi vill att sponsringen under
mottagningen ska se ut och vilken roll vi vill att företag ska ha.
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10. Mottagning
Vi kommer behålla de arrangemang från tidigare år som vi och Nollan anser varit väldigt
uppskattade, men vår förhoppning är även att vi kan vara med och utveckla många nya
idéer. Vi kommer lägga mycket fokus på att komma på nya arrangemang, antingen med
enbart vår sektion eller med andra sektioner. Detta vill vi göra för att kunna sätta vår
egen prägel på mottagningen.

Arrangemang som vi planerar att genomföra:

• Bastun

• Hajken

• Finsittningen

• Oscarsittningen

• Samarr/sittning med andra sektioner

• andra arrangemang

11. Aspning
Vi kommer hålla en aspning för att engagera Nollan till de kommittée-verksamheter som
finns. Detta är ett bra tillfälle att låta Nollan testa på hur det är att vara i en kommittée
och på så sätt känna efter om det är något som de skulle vilja göra.

12. Överlämning

Överlämning kommer att genomföras.
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Verksamhetsplan P.R.I.T.
Arrangemang

• Pubar
Vi ska arrangera ordinarie pubrundor.
Vi vill även hålla en pub eller sittning i slutet av LP4, samt den traditionella
julpuben.

• Mottagning
Under mottagningen ska P.R.I.T. hjälpa NollKIT med deras arbete att få Nollan
att känna sig välkommen till sektionen. Detta tänker vi göra genom att bland annat
organisera första dagen på Götaplatsen och egna evenemang under mottagningen.

• Andra arrangemang
För att främja sammanhållningen inom sektionen vill vi arrangera följande i mån
av tid och möjlighet:

– Spontanarrangemang.

– Oktober-sittning.

Rust
• Underhålla och utveckla Hubben 2.2 genom:

– Hålla lokalen säker och i enlighet med rekommendationer från högskolan och
myndigheter

– Rustvecka och rustdagar

– Dag-till-dag underhåll

– Se över ljudsystemet

• Ansvara för sektionslokalens inventarier.

• Underhålla IT-märket ovanför Olgas trappor.

• Arbeta vidare med frågor gällande förvaring för sektionens kommittéer och
föreningar. Därmed också nycklar till förvaringsutrymmen.
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Övrigt
• Fullfölja våra åligganden i reglementet.

• Representera sektionen och P.R.I.T. på kår-, sektions- och internarrangemang.

• Aspning i LP2.

• Puffa kalas och andra arrangemang!



25/1 - 2023

Verksamhetsplan sexIT 2023
Mål
sexIT’s mål är att arrangera fester, sittningar och andra tillställningar för IT-teknologerna. Vi har
under detta kommande verksamhetsår planerat för ett år fullt av tillställningar, detta reflekterat av
stort engagemang från oss och vår mening att verka för ett roligt studentliv för IT-teknologer.

LP3

● Bolibompa-Gasque 17/02/2023

● Puffa andra kommittéer/arr

● Puffa ET-raj

LP4

● Pedagogiska priset

● CM

● Eftersläpp Gasque

LP1

● Puffa Mottagning

● Mottagningsgasque



LP2

● Aspning

● Mexico Gasque

● sexIT’23 sista gasque(Överlämning till barn)

Övrigt

● Øhlkubb på måndagar

● Puffa andra sexmästerier/OvKIT/KårK
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5 Budgetar



Intäkter NollKIT
Konto Beskrivning Budget Kommentar

Arrangemang
3210 Mottagningsavgift 33,750.00 kr 250kr,alla arr ingår

Summa Arrangemang 33,750.00 kr

Övriga Intäkter
3280 Program Ledningsstöd 180,000.00 kr
3310 Sponsoring modul 10,000.00 kr
3310 Annan sponsring 60,000.00 kr

Summa Övriga Intäkter 250,000.00 kr

Summa intäkter 283,750.00 kr



Kostnader NollKIT
Konto Beskrivning Budget Kommentar

Arrangemang
4511 PTS 5,000.00 kr
4210 Phadderarrangemang 5,000.00 kr
4210 Götaplatsen 2,500.00 kr
4210 Hajk 15,000.00 kr
4210 Övriga Arrangemang 75,000.00 kr
4210 Finsittning 130,000.00 kr

4010 Nolluppdrag 2,000.00 kr
4242 Aspning 4,000.00 kr Max har ändrats

5610 Transport 5,000.00 kr
4210 Oförutsedda Avgifter 10,000.00 kr

Summa Arrangemang 253,500.00 kr

Kommitén
4510 Teambuilding 7,200.00 kr Max

5940 Modul 10,000.00 kr
5920 Profilering 11,200.00 kr Max

4220 Mat Planeringsarbete 7,200.00 kr
6990 Filmer Mottagningen 1,000.00 kr
4010 Matrialinventarie 3,000.00 kr
4241 Överlämning 4,500.00 kr Max

Summa Kommitén 44,100.00 kr

Summa kostnader 297,600.00 kr



Resultat
Summa intäkter 283,750.00 kr

Summa kostnader 297,600.00 kr
Enhetens resultat -13,850.00 kr



Intäkter P.R.I.T. 22
Konto Beskrivning Budget 

Arrangemang

3216 Pubrunda - 120,000.00 kr-       4 ordinarie pubrundor

3210 Andra Arrangemang - -   kr-                     T.ex. karaoke, myskvällar och liknande
3210 Pub - 16,000.00 kr-          Julpub LP2, Eventuellt sektionspub LP4

3210 Sittning - 3,500.00 kr-            Oktobersittning

3220 Mottagning - 4,000.00 kr-            Försäljning av främst våfflor

3999 Märken Försäljning av märken

Summa Arrangemang - 143,500.00 kr-       

Kommittén

3012 Frackband och pins - 300.00 kr-               

Summa Kommittén - 300.00 kr-               

Summa intäkter - 143,800.00 kr-

Kostnader P.R.I.T. 22
Konto Beskrivning Budget 

PR

4216 Pubrunda - 96,000.00 kr-          Kostnader fyra pubrundor

4210 Andra Arrangemang - 5,000.00 kr-            T.ex. karaoke, myskvällar, fettisdagen och liknande

4210 Pub - 21,000.00 kr-          Sektionspubar

4210 Sittning - 7,500.00 kr-            Oktobersittning

4210 Mottagning - 3,000.00 kr-            Våffelförsäljning

4223 Puffmat - 10,000.00 kr-          Puffmat och arbetsmat för P.R.I.T.23

Summa PR - 142,500.00 kr-       

Rust

5420 Förbrukningsmaterial - 84,000.00 kr-          Förbrukningsvaror för hubben och P.R.I.T.s arrangemang. (rust, papper, städ, kaffe)

5410 Inventarier och generell rust - 56,200.00 kr-          Högtalare, nya bordsskivor, köksstolar och allmän rust.

Möbeltvätt - 8,000.00 kr-            Turkosa soffor i StorHubben behöver tvättas

Summa Rust - 140,200.00 kr-       

Kommittén

4510 Teambuilding - 7,200.00 kr-            900*8 personer

4511 Extern representation - 3,000.00 kr-            Puff- och städnollankalas (22)

5920 Profilering - 11,200.00 kr-          

4241 Överlämning - 4,240.00 kr-            P.R.I.T.'22/23 (16*265)

4243 Aspning - 6,000.00 kr-            Egna och OvKIT asparr

5610 Transport - 14,000.00 kr-          Bil för inköp

7620 Personalutbildning - 1,800.00 kr-            ඞ SUS ඞ
4324 Frackband och pins - -   kr-                     

Summa Kommittén - 47,440.00 kr-         

Summa kostnader - 330,140.00 kr-

Summa intäkter - 143,800.00 kr-

Summa kostnader - 330,140.00 kr-

Enhetens resultat - 186,340.00 kr-



Intäkter sexIT23
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang
3212 Sittningar/eftersläpp i Gasquen 130,000.00 kr

Biljettförsäljning för andra arr 7,000.00 kr

Summa Arrangemang: 137,000.00 kr
Summa intäkter: 137,000.00 kr

Utgifter sexIT23
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang
4214 Sittningar och eftersläpp i Gasquen 115,000.00 kr
4273 Matbidrag sektionsarbete 8,000.00 kr
5410 Förbrukningsinventarier 2,000.00 kr
5420 Förbrukningsmaterial 6,000.00 kr
4214 Extra kostnader CM 20,000.00 kr
4210 Övriga arr 7,000.00 kr
4242 Aspning 6,000.00 kr
5616 Kostnader bil 7,000.00 kr
6990 Oförutsägbara utgifter 2,000.00 kr

Extern representation 1,500.00 kr
Summa Arrangemang: 174,500.00 kr

Komittéen



4510 Teambuilding 7,200.00 kr
5920 Profilering 14,400.00 kr
4241 Överlämning 4,200.00 kr

Summa Komittéen: 25,800.00 kr
Summa Utgifter: 200,300.00 kr

Sammanfattning

Intäkter: 137,000.00 kr
Utgifter: 200,300.00 kr

Slutresultat: -63,300.00 kr



Teknologsektionen Informationsteknik
En del av Chalmers studentkår

Bifogat material – Sektionsmöte LP3
2023-02-23– Sida 68 av 106

6 Revisionsberättelse



Erik Persson, Frida Sundelin, David Lewis
Eric Carlsson, Jennifer Hallberg, Ida Dahl

Sektionsmöte 2023-02-23
Utgåva 1

2023-02-20

Revisionsberättelse
Avstigna ej ansvarsbefriade

ArmIT’21 Joakim Ohlsson & Imad Alihodzic
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att ArmIT’21
blir ansvarsbefriade.

styrIT’21 William Albertsson & Albert Lund
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att styrIT’21
blir ansvarsbefriade.

NollKIT’22 Lovisa Johansson & Isak Wideskott
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att Nol-
lKIT’22 blir ansvarsbefriade.

P.R.I.T.’22 Wanda Wannelöf & Victor Hui
Har uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att P.R.I.T.’22
blir ansvarsbefriade.

SEXIT’22 Alexander Gilabert & Jonatan Jageklint
Har inte uppvisat bokföring för hela verksamhetsåret. Vi rekommenderar därför att SEXIT’22 inte blir
ansvarsbefriade.

MRCIT Sivajeet Chand & Oshan Siriwardena
Har uppvisat bokföring för hela verksamhets året men då det finns en hel del kvar att fixa rekomenderar
vi att MRCIT inte blir ansvarsbefriade.

Sittande

ArmIT William Frisk & Oscar Cronwall
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2023-02-11 ser mindre bra ut.

digIT Axel Larsson & Jacob Bengtsson
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2023-02-11 ser bra ut.

EqualIT Hampus Rhedin Stam & Anna Nilsson
På grund av stor arbetsbörda denna läsperiod har vi inte haft tid att titta igenom EqualITs bokföring.

FanbärerIT Elliot Ripa & Max Strömdal Eriksson
Har ej uppvisat någon bokföring denna läsperiod

FlashIT Julia Giaro & Anton Ekström
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2023-02-11 ser mestadels bra ut.

frITid Hannes Svahn & Anders Olofsson
På grund av stor arbetsbörda denna läsperiod har vi inte haft tid att titta igenom frITids bokföring.

NollKIT Cecilia Nordén Elgh & Lukas Edenlund
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2023-02-11 ser mestadels bra ut.

P.R.I.T. Hanna Forsling & Albin Skeppstedt
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2023-02-11 ser perfekt ut.

SEXIT Alexander Muhr & Tabita Engblad
Har efter samråd med revisorerna beslutat om att inte behöva uppvisa någon bokföring denna läsperiod

1
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Utgåva 1

2023-02-20

snIT Hanna Schaff & Love Lindquist
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2023-02-06 ser perfekt ut.

styrIT Jacob Bengtsson & Hindh Mansour
Då bokföringen lämnades in efter deadline har vi ej haft tid att kolla igenom den.

TrädgårdsmästerIT Carl Toreborg & Jonatan Edenlund
Har uppvisat bokföring som vid granskning 2023-02-07 ser bra ut.
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7 Ekonomiska berättelser



Intäkter ArmIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

3310 Sponsring 192,105.00 kr Saknas ca 80,000 kr från samarbetsaval som 
löpte längre än vårt verksamhetsår

3261 Annonsering 35,000.00 kr
3280 Intäkter PL 25,000.00 kr MedIT

Summa intäkter 252,105.00 kr

Kostnader ArmIT
Konto Beskrivning Summa Kommentar

Arrangemang
4210 Kostnader arrangemang 7,227.40 kr
4220 Kostnader mat & dryck 28,351.70 kr
4222 Föreläsningsmat 2,888.90 kr
4223 MedIT 23,799.00 kr

Summa arrangemang 62,267.00 kr

Övriga kostnader
4242 Aspning 2,743.80 kr
4511 Extern representation 679.95 kr Webdomän, visitkort
5610 Hyra färdmedel 125.01 kr
6991 Oförutsedda utgifter 20,820.00 kr Återbetalning från tidigare år
6570 Bankkostnader 250.00 kr
5410 Inventarier 4,001.00 kr

Summa övriga kostnader 25,875.96 kr

Skulder
xxxx Andra kommitéer 96,750.00 kr
2920 Övriga 3,600.00 kr Felbetalning Husqvarna

Summa skulder 100,350.00 kr

Kommittéen
4020 Inköp e-tjänster 1,321.00 kr Webdomän
4510 Teambuilding 1,785.20 kr
5920 Profilering 5,916.00 kr

Summa kommittéen 7,701.20 kr

Summa kostnader 95,844.16 kr

Summa intäkter 252,105.00 kr
Summa kostnader 196,194.16 kr

Enhetens resultat 55,910.84 kr
Räknar man med 100,000kr som gått till andra 

kommittéer och 80,000kr som kom in efter 
verksamhetsåret landar totala resultatet på ca 

235,000kr.



Intäkter NollKIT'22
Konto Beskrivning Utfall Kommentar

Arrangemang
3210 Mottagningsavgift 27,900.00 kr
3210 Finsittning Phaddrar 8,000.00 kr

Summa Arrangemang 35,900.00 kr

Spons & Bidrag
3280 Programledningsstöd 150,000.00 kr
3310 Sponsring 73,750.00 kr "+utdelingar"

Summa Spons & Bidrag 223,750.00 kr

Summa intäkter 259,650.00 kr



Kostnader NollKIT'22
Konto Beskrivning Utfall Kommentar

Arrangemang
4511 PTS 4,515.64 kr
4210 Phadderarrangemang 2,170.98 kr
4210 Första Dagen 7,621.78 kr
4210 Phaddersittning/kamp 10,024.84 kr
4210 BiT sittning 4,095.35 kr
4210 Bastusittning 6,367.03 kr
4210 Oscarssittning 4,981.02 kr
4210 Hajk 13,995.01 kr
4210 Övriga Arrangemang 23,970.80 kr
4210 Finsittning 144,771.00 kr

Summa Arrangemang 222,513.45 kr

Övrigt Mottagningen
4010 Nolluppdrag 518.70 kr
5610 Transport 3,670.51 kr
6990 Övriga Kostander 60.00 kr
6991 Oförutsedda utgifter 600.00 kr
4010 Matrialinventarie 6,958.50 kr
6990 Filmer Mottagningen 281.15 kr
5410 Förbrukningsinventarie 297.00 kr
6110 Kontorsmaeterial 159.60 kr
5940 Modul 9,187.50 kr

Summa Arrangemang 21,732.96 kr

Kommitén
4510 Intern Teambuilding 4,864.88 kr
4242 Aspning 2,590.63 kr
5920 Profilering 11,200.00 kr
4220 Mat Planeringsarbete 6,686.50 kr
4241 Överlämning 2,290.22 kr

Summa Kommitén 27,632.23 kr

Summa kostnader 271,878.64 kr



Resultat
Summa intäkter 259,650.00 kr

Summa kostnader 271,878.64 kr
Enhetens resultat -12,228.64 kr



Intäkter NollKIT
Konto Beskrivning Budget Utfall Diff

Arrangemang
3210 Mottagningsavgift 39,000.00 kr 27,900.00 kr -11,100.00 kr

Summa Arrangemang 39,000.00 kr 27,900.00 kr -11,100.00 kr

Övriga Intäkter
3280 Program Ledningsstöd 150,000.00 kr 150,000.00 kr 0.00 kr

3310 Sponsoring modul 10,000.00 kr 10,750.00 kr 750.00 kr

3310 Annan sponsring 30,000.00 kr 63,000.00 kr 33,000.00 kr

Summa Övriga Intäkter 190,000.00 kr 223,750.00 kr 33,750.00 kr

Summa intäkter 229,000.00 kr 251,650.00 kr 22,650.00 kr



Kostnader NollKIT
Konto Beskrivning Budget Utfall Diff

Arrangemang
4511 PTS 5,000.00 kr 4,515.64 kr -484.36 kr

4210 Phadderarrangemang 4,000.00 kr 2,170.98 kr -1,829.02 kr

4210 Götaplatsen 2,500.00 kr 3,993.59 kr 1,493.59 kr

4210 Hajk 15,000.00 kr 13,995.01 kr -1,004.99 kr

4210 Övriga Arrangemang 55,000.00 kr 57,060.82 kr 2,060.82 kr

4210 Finsittning 98,000.00 kr 144,771.00 kr 46,771.00 kr

4010 Nolluppdrag 2,000.00 kr 518.70 kr -1,481.30 kr

4242 Aspning 3,000.00 kr 2,590.63 kr -409.37 kr

5610 Transport 5,000.00 kr 3,670.51 kr -1,329.49 kr

4210 Oförutsedda Avgifter 10,000.00 kr 600.00 kr -9,400.00 kr

Summa Arrangemang 199,500.00 kr 233,886.88 kr 34,386.88 kr

Kommitén
4510 Teambuilding 5,040.00 kr 4,864.88 kr -175.12 kr

5940 Modul 10,000.00 kr 9,187.50 kr -812.50 kr

5920 Profilering 9,600.00 kr 11,200.00 kr 1,600.00 kr

4220 Mat Planeringsarbete 7,200.00 kr 6,686.50 kr -513.50 kr

6990 Filmer Mottagningen 1,000.00 kr 281.15 kr -718.85 kr

4010 Matrialinventarie 3,000.00 kr 6,958.50 kr 3,958.50 kr

4241 Överlämning 3,000.00 kr 2,290.22 kr -709.78 kr

Summa Kommitén 38,840.00 kr 41,468.75 kr 2,628.75 kr

Summa kostnader 238,340.00 kr 275,355.63 kr 37,015.63 kr



Budget Utfall Diff
Summa intäkter 229,000.00 kr 259,650.00 kr 30,650.00 kr

Summa kostnader 238,340.00 kr 271,878.64 kr 33,538.64 kr
Enhetens resultat -9,340.00 kr -12,228.64 kr -2,888.64 kr



Intäkter P.R.I.T. 22
Beskrivning Budget Utfall Differens Kommentarer:

Arrangemang

Pubrunda - 82,500.00 kr-                        88,221.00 kr 5,721.00 kr Vanlig pubrunda LP4, LP1, LP2
Andra Arrangemang - 3,000.00 kr-                          0.00 kr -3,000.00 kr Myskväll och Semlor till sektionen
Pub - 22,500.00 kr-                        23,210.00 kr 710.00 kr Sektionspub LP3, LP4 + Julpub
Sittning - 7,500.00 kr-                          3,470.00 kr -4,030.00 kr En Oktobersittning
Mottagning - 3,000.00 kr-                          4,235.00 kr 1,235.00 kr Tivolit, Nollanlunch
Summa Arrangemang - 118,500.00 kr-                     119,136.00 kr 636.00 kr

Kommittén

Frackband och pins - 1,600.00 kr-                          1,015.00 kr -585.00 kr

Summa Kommittén - 1,600.00 kr-                          1,015.00 kr -585.00 kr

Summa intäkter - 120,100.00 kr-           120,151.00 kr 51.00 kr

  

Kostnader P.R.I.T. 22
Konto Beskrivning Budget Utfall Differens

PR

Pubrunda - 72,000.00 kr-                        63,809.19 kr -8,190.81 kr Vanlig pubrunda LP4, LP1, LP2

Andra Arrangemang - 4,000.00 kr-                          2,019.05 kr -1,980.95 kr Myskväll och Semlor till sektionen

Pub - 21,000.00 kr-                        29,626.94 kr 8,626.94 kr Sektionspub LP3, LP4 + Julpub

Sittning - 7,500.00 kr-                          3,960.28 kr -3,539.72 kr Oktobersittning

Mottagning - 3,000.00 kr-                          8,348.77 kr 5,348.77 kr Tivolit, Nollanlunch

Puffmat - 10,000.00 kr-                        7,358.38 kr -2,641.62 kr

Summa PR - 117,500.00 kr-                     115,122.61 kr -2,377.39 kr

Rust

Förbrukningsmaterial - 26,000.00 kr-                        56,349.70 kr 30,349.70 kr Fick tillåtelse att gå -30k än budgeterat

Inventarier och generell rust - 133,000.00 kr-                      123,477.15 kr -9,522.85 kr Inventarier/ material, verktyg osv / Sofftvätt / Inköp av 2 Hubben soffor/ Inköp av Studierums soffa/ Inköp av nya stolar till 
grupprummet/ Inköp av ny kylfrys/ Inköp av ny frysboxSumma Rust - 159,000.00 kr-                     179,826.85 kr 20,826.85 kr

Kommittén

Teambuilding - 5,040.00 kr-                          6,627.15 kr 1,587.15 kr Teambuilding höjdes till 900*8 = 7200 kr

Extern representation - 3,000.00 kr-                          0.00 kr -3,000.00 kr Höll inget tackkalas 

Profilering - 11,200.00 kr-                        12,965.05 kr 1,765.05 kr Fick tillåtelse av StyrIT att gå över profileringsbudgeten

Överlämning - 3,000.00 kr-                          2,994.45 kr -5.55 kr

Aspning - 3,000.00 kr-                          6,158.07 kr 3,158.07 kr Taket för aspning slopades. P.R.I.T. betalade bussfakturan till Aspun

Transport - 12,000.00 kr-                        13,343.78 kr 1,343.78 kr

Personalutbildning - 1,800.00 kr-                          600.00 kr -1,200.00 kr Betalade endast SUS för två personer

Frackband och pins - 8,000.00 kr-                          7,835.00 kr -165.00 kr

Summa Kommittén - 47,040.00 kr-                        50,523.50 kr 3,483.50 kr

Summa kostnader - 323,540.00 kr-           345,472.96 kr 21,932.96 kr

Summa intäkter - 120,100.00 kr-           - 120,151.00 kr-      - 51.00 kr-                

Summa kostnader - 323,540.00 kr-           - 345,472.96 kr-      - 21,932.96 kr-        

Enhetens resultat - 203,440.00 kr-           - 225,321.96 kr-      - 21,881.96 kr-        



Ekonomisk berättelse IT-sektionen 21/22

Intäkter
Konto Beskrivning Budget 21/22 Utfall Differens Kommentarer

Kommitéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x Intäker sexIT - 78,000.00 kr-                    - 54,741.47 kr-                    - 23,258.53 kr-               Resultat från kommitéer

x Intäkter P.R.I.T. - 80,000.00 kr-                    - 48,210.00 kr-                    - 31,790.00 kr-               

x Intäkter NollKIT - 202,000.00 kr-                 - 252,400.00 kr-                 - 50,400.00 kr-               

x Intäkter snIT - 40,000.00 kr-                    - 40,000.00 kr-                    - -   kr-                          

x Intäkter ArmIT - 425,850.00 kr-                 - 252,105.00 kr-                 - 173,745.00 kr-            

x Intäkter MRCIT - 5,000.00 kr-                      - 4,757.00 kr-                      - 243.00 kr-                     

x Intäkter FanbärerIT - 39,200.00 kr-                    - 15,323.26 kr-                    - 23,876.74 kr-               

x Intäkter frITid - 4,000.00 kr-                      - 2,100.00 kr-                      - 1,900.00 kr-                 

x Intäkter digIT - 1,500.00 kr-                      - -   kr-                               - 1,500.00 kr-                 

x Intäkter FlashIT - 700.00 kr-                         - 14,130.00 kr-                    - 13,430.00 kr-               

x Intäkter EqualIT - 33,340.00 kr-                    - 9,035.00 kr-                      - 24,305.00 kr-               

Summa kommittéer - 909,590.00 kr-                 - 692,801.73 kr-                 - 216,788.27 kr-            

Bidrag och Avgifter

3270 Sektionsavgifter - 54,800.00 kr-                    - 59,675.00 kr-                    - 4,875.00 kr-                 

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

Summa bidrag och avgifter - 104,800.00 kr-                 - 59,675.00 kr-                 - 45,125.00 kr-               

Sektionen

3215 Intäkter jubileumsmiddag - 255,000.00 kr-                 - 55,180.00 kr-                    - 199,820.00 kr-            

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

3281 Intäkter DatE-IT - -   kr-                               - 502,715.94 kr-                 - 502,715.94 kr-            Både 20&21
Summa sektionen - 325,000.00 kr-                 - 557,895.94 kr-               - 232,895.94 kr-            



Summa intäkter - 1,339,390.00 kr-    - 1,310,372.67 kr-    - 29,017.33 kr-      

Kostnader
Konto Beskrivning Budget 21/22 Utfall Differens

Kommittéer Uppdaterade med senaste enhetsbudgetarna

x Kostnader sexIT - 83,810.00 kr-                    - 53,399.02 kr-                    - 30,410.98 kr-               

x Kostnader P.R.I.T. - 153,505.00 kr-                 - 112,265.88 kr-                 - 41,239.12 kr-               

x Kostnader NollKIT - 202,240.00 kr-                 - 247,871.08 kr-                 - 45,631.08 kr-               

x Kostnader snIT - 64,437.99 kr-                    - 78,604.09 kr-                    - 14,166.10 kr-               

x Kostnader ArmIT - 145,140.00 kr-                 - 196,194.14 kr-                 - 51,054.14 kr-               

x Kostnader MRCIT - 5,000.00 kr-                      - 5,380.33 kr-                      - 380.33 kr-                     

x Kostnader FanbärerIT - 73,725.00 kr-                    - 19,633.62 kr-                    - 54,091.38 kr-               

x Kostnader frITid - 42,445.00 kr-                    - 42,306.37 kr-                    - 138.63 kr-                     

x Kostnader digIT - 33,910.00 kr-                    - 11,482.93 kr-                    - 22,427.07 kr-               

x Kostnader EqualIT - 48,941.00 kr-                    - 19,035.80 kr-                    - 29,905.20 kr-               

x Kostnader FlashIT - 15,700.00 kr-                    - 16,107.80 kr-                    - 407.80 kr-                     

4213 Serveringstillstånd - 3,500.00 kr-                      - 1,300.00 kr-                      - 2,200.00 kr-                 

Summa kommittéer - 872,353.99 kr-                 - 803,581.06 kr-                 - 68,772.93 kr-               

Revisorer

4260 Matbidrag revisorer - 3,600.00 kr-                      - 1,813.96 kr-                      - 1,786.04 kr-                 

4250 Överlämning revisorer - 1,720.00 kr-                      - 865.00 kr-                         - 855.00 kr-                     

4254 Aspning revisorer - 3,000.00 kr-                      - 1,176.51 kr-                      - 1,823.49 kr-                 

4261 Teambuilding revisorer - 2,520.00 kr-                      - 592.95 kr-                         - 1,927.05 kr-                 

5920 Profilering revisorer - 3,200.00 kr-                - 853.03 kr-                         - 2,346.97 kr-                 

Summa revisorer - 14,040.00 kr-                   - 5,301.45 kr-                     - 8,738.55 kr-                 

Valberedning

4271 Matbidrag valberedningen - 4,500.00 kr-                      - 2,823.13 kr-                      - 1,676.87 kr-                 



4252 Överlämning valberedning - 2,150.00 kr-                      - 1,720.00 kr-                      - 430.00 kr-                     

4270 Valberedningsintervjuer - 1,000.00 kr-                      - 831.75 kr-                         - 168.25 kr-                     

4262 Teambuilding valberedningen - 3,150.00 kr-                      - 2,777.83 kr-                      - 372.17 kr-                     

5920 Profilering valberedning - 4,000.00 kr-                - 2,684.31 kr-                      - 1,315.69 kr-                 

4210 Kostnader arrangemang - 500.00 kr-                   - 909.00 kr-                         - 409.00 kr-                     

Summa Valberedning - 15,300.00 kr-                   - 11,746.02 kr-                   - 3,553.98 kr-                 

Banktjänster

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

6570 Kostnader Banktjänster - 5,500.00 kr-                      - 1,456.00 kr-                      - 4,044.00 kr-                 

6572 Bokföringsprogram - 23,433.00 kr-                    - 23,969.00 kr-                    - 536.00 kr-                     Fortnox ökade priser

Summa banktjänster - 34,106.00 kr-                   - 30,598.00 kr-                   - 3,508.00 kr-                 

Styrelsen

5920 Profilering - 5,600.00 kr-                - 4,803.00 kr-                      - 797.00 kr-                     

4511 Möteskostnader representation - 4,000.00 kr-                      - 1,385.00 kr-                      - 2,615.00 kr-                 

6110 Kontorsmaterial - 1,000.00 kr-                      - 364.00 kr-                         - 636.00 kr-                     

4010 Inköp material och varor - 2,000.00 kr-                      - 1,633.00 kr-                      - 367.00 kr-                     

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

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

4242 Aspning - 3,000.00 kr-                      - 2,753.52 kr-                      - 246.48 kr-                     

4241 Överlämning - 3,000.00 kr-                      - 302.90 kr-                         - 2,697.10 kr-                 

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

4522 Ordfmöte/Kassörkväll - 5,000.00 kr-                      - 4,904.82 kr-                      - 95.18 kr-                       

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

4273 Matbidrag styrelsen - 6,300.00 kr-                      - 4,765.20 kr-                      - 1,534.80 kr-                 

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

Summa styrelsen - 38,910.00 kr-                   - 25,421.44 kr-                   - 13,488.56 kr-               

Sektionen

5410 Lindholmen inventarier - 10,000.00 kr-                    - 589.60 kr-                         - 9,410.40 kr-                 

4210 Arrangemangskostnader - 30,000.00 kr-                    - 18,910.72 kr-                    - 11,089.28 kr-               



4330 Sektionsmöteskostnader - 3,000.00 kr-                      - 3,111.80 kr-                      - 111.80 kr-                     

4331 Sektionsmötesmat - 20,000.00 kr-                    - 32,492.00 kr-                    - 12,492.00 kr-               

4211 Kandidatmiddag - 260,000.00 kr-                 - 184,742.99 kr-                 - 75,257.01 kr-               

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

4310 Äskningar - 35,000.00 kr-                    - 10,545.91 kr-                    - 24,454.09 kr-               

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

6991 Oförutsedda kostnader - 3,000.00 kr-                      - 10,310.00 kr-                    - 7,310.00 kr-                 

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

4215 Kostnader jubileumsmiddag - 375,000.00 kr-                 - 161,498.09 kr-                 - 213,501.91 kr-            

4520 Föreningsutbildning - 25,000.00 kr-                    - 26,412.50 kr-                    - 1,412.50 kr-                 

5410 Cesip-rummet - 35,000.00 kr-                    - 2,383.00 kr-                      - 32,617.00 kr-               

x Verksamhetsfond - 250,000.00 kr-                 - 250,000.00 kr-                 - -   kr-                          

Summa sektionen - 1,082,300.00 kr-              - 702,296.61 kr-                 - 380,003.39 kr-            

Summa kostnader - 2,057,009.99 kr-    - 1,578,944.58 kr-    - 478,065.41 kr-    

Summa intäkter - 1,339,390.00 kr-    - 1,310,372.67 kr-    - 29,017.33 kr-      

Summa kostnader - 2,057,009.99 kr-    - 1,578,944.58 kr-    - 478,065.41 kr-    

Rörelsens resultat  -717,619.99 kr  -268,571.91 kr  449,048.08 kr
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Verksamhetsberättelse ArmIT
21/22

Bakgrund
I vår verksamhetsplan så ville vi efter COVID-pandemin satsa på att hålla fler fysiska
evenemang samt nå ut till fler företag som studenter kanske inte hört talas om tidigare,
detta för att visa upp en bredare arbetsmarknad. Vi hade även som mål att förbättra
ArmIT’s interna struktur och satsa på mer långsikta samarbetsavtal. Vi ville även göra
ArmIT med synligt på sektionen då det funnits en historik av bristande intresse för att
söka till just ArmIT.

Vi började även verksamhetsåret med en motion som blev nedröstad av sektionen vilket
kändes som en motgång för gruppen. Men vi väde snabbt på det och såg som en morot
att kämpa ännu hårade för att förbättra ArmIT’s och kommitténs rykte på sektionen.

Allmänt
Vi i ArmIT 21/22 började tidigt med att göra om - med godkännande av StyrIT 21/22 -
ArmIT’s och sektionens pengaflödesmodell. Tidigare så var ArmIT den enda kommittén
på sektionen som gjorde ett positivt resultat och dessa pengar fördelades sedan på alla
kommittéer som tilläts att göra ett negativt resultat i olika storlek beroende på kommitté
och verksamhet. I den nya modellen så jobbade ArmIT mer med att få in sponsorer
till olika arrangemang som rörde andra kommittéers verksamhet och hjälpte till med
kontakten och utformandet av företagets synlighet på olika arrangemang som hölls av de
andra kommittéerna. På så sätt gick företagens pengar direkt till den kommitté som höll
arrangemanget, vilket gjorde att varje kommitté som kunde hålla sponsrade arrangemang
gick plus på sina arrangemang istället för minus eller plus-minus-noll. Detta innebar att
ArmIT’s resultat påverkades negativt men hela sektionens resultat påverkades positivt,
eftersom att flera sponsrade arrangemang kunde hållas genom att fler kommittéer var
med och arrangerade fler företagsarrangemang än tidigare.
Ytterligare en positiv effekt av detta var att ArmIT’s verksamhet blev mer synliggjord
internt på sektionen genom att ArmIT’s arbete och dess betydelse för sektionens ekonomi
blev mer öppen och transparent, vilket av vår erfarenhet att döma gjorde ArmIT mer
uppskattad av de andra kommittéerna.

Vi gjorde även om ArmIT’s interna struktur genom att fokusera på att skriva samarbets-
avtal med de företag vi samarbetar med och på så sätt ingå i ett långsiktigt samarbete
som gynnar båda parter. Det var väldigt uppskattat av företagen och det fanns ett tyd-
ligt syfte och mål med varje avtal om vad företagen skulle få ut och vilka ansvar och
krav som ställdes på båda parter. Detta gjorde även att fler arrangemang planerades in
i ett tidigare skede och att vi i kommittéen kunde planera ut arrangemangen under året
och även samarrangera i större utsträckning. Vilket i sin tur gjorde att företagen fick
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ut mer av sina arrangemang genom att de i samråd med ArmIT kunde planeras in när
studenterna hade mer tid att närvara på arrangemangen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så har vi i ArmIT 21/22 uppfyllt visionen om att hålla fler före-
tagsarrangemang över lag, vilket vi inte kunnat lyckas med om inte fler av sektionens
kommittéer varit med och hjälpt till. Detta innebar också att vi uppfyllde visionen om
att göra ArmIT mer synligt på sektionen och det ledde till att ett fullsatt ArmIT 22/23
kunde nomineras och röstas in vid sektionsmötet LP2 2022.
Vi har även uppfyllt visionen om att förbättra ArmIT’s interna strukturer och infört ett
långsiktigare tänk i kommittéens arbete med företagen. Vi har även fått in fler samar-
betspartners och breddat utbudet av företag som visat upp sig på sektionen.
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Verksamhetsberättelse NollKIT’22
1 Sammanställning av NollKIT’22
Ordförande: Lovisa Johansson
Kassör: Isak Wideskott
Ledamot: Emma Axelsson, Pauline Björk, Felix Erngård, Emil Lindblad, Alexander
Persson och Lukas Åkefeldt

2 Utvärdering av mål med mottagningen
”Vårt huvudmål med mottagningen är att de nyantagna ska känna sig välkomna till
Chalmers och IT-sektionen. Det är även viktigt för oss att varje Nollan känner att de
finner ett sammanhang, samt att de har minst en annan person att idka umgängesmässig
såväl som studiesocialt samkväm med. Vi vill även att varje Nollan ska vilja delta i
mottagningen och att det finns arrangemang som passar just dem. Vi vill uppnå detta
utan att de nyantagna ska behöva prioritera bort sina studier. Dessutom vill vi ge dem
chansen att klara sin första tenta och på så sätt ge Nollan en bra start på Chalmers och
programmet. ”

För att avgöra huruvida detta målets uppnåtts eller i vilken utsträckning det uppnåtts
har vi utgått från olika utvärderingar. Främst vår egen utvärderingsenkät och nymbleut-
värderingen.

Enligt utvärderingarna var många Nollan nöjda med mottagningen. 100% av Nollan
anser att de hittat vänner under mottagningen. Av de som vill hitta någon att plugga
med har 94% gjort det. 66% säger att mottagningen förberett de inför studierna. De som
inte kände sig förbereda berodde främst på att det inte blev en övningstenta i år.

I utvärderingarna ser vi en stor blandning på favoritarrangemang och mindre omtyckta
arrangemang vilket tyder på att det har varit en stor variation på typer av arrangemang.
Det verkar ha funnits något som passar och intresserar alla.

Vi anser att vårt mål är uppnått då de allra flesta har hittat någon att umgås med och att
en majoritet kände att de fick en bra start på studierna. Förbättringsområden som finns
är att ha en övningstenta då många saknade den. Ett annat stort förbättringsområde
är att få ännu fler Nollan taggade att delta på mottagningen eftersom det är en så bra
chans att lära känna folk.

3 Utvärdering av mål med phaddringen
”Vi vill behålla det engagemang som finns hos befintliga phaddrar samt försöka engagera
nya phaddrar. En phadder ska finnas där för Nollan och vara en trygg punkt. Vi vill
även finnas där för phaddrarna som ett stöd ifall det skulle behövas. ”
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Det var en väldigt stor ökning på phaddrar i år och totalt blev det 142 stycken. Många
Nollan är väldigt nöjda med sina phaddrar. Däremot verkar det ha varit blandat enga-
gemang hos phaddrar vilket vi också märkte. Vissa var alltid med medan andra knappt
sågs till.

Vi skulle säga att vårt mål är delvis uppnått eftersom många Nollan är nöjda med sina
phaddrar och engagemanget från många phaddrar har varit högt. Däremot hade vi varit
ännu mer nöjda om vi såg alla phaddrar under mottagningen.

4 Utvärdering av planer
• Teambuildning

Vi har teambuildat flera gånger under året. Både för att lära känna varandra men
också för att aktivt jobba på konflikthantering, sammanhållning och samarbete.
Detta har lett till att vi jobbat bra ihop.

• Puffning
Vi har puffat sexITs gasque LP4.

• Phaddertacksittning och phadderarr
PTS var ett lyckat arrangemang för att tacka och uppmuntra phaddrar. Det var
även bra övning för oss i NollKIT att arrangera tillsammans. Vi höll även i fler-
talet phadderarrangemang innan mottagningen, bland annat en teambuilding för
phaddergrupperna, som vi är nöjda med.

• Att nätverka med och skapa goda kontakter med de andra kommitté-
erna och föreningarna i sektionen och på Chalmers
Vi har skapat bra kontakt med kommittéer och föreningar både inom och utan-
för sektionen. Kontakten med andra NollK:n har lett till flertalet samarr under
mottagningen.

• Utbildningar
Hela eller delar av NollKIT har gått på olika utbildningar under året. De utbild-
ningar vi gått på är:

– SuS-utbildning

– styrIT-utbildningar

– NollK-utbildning

– HLR-utbildning

– Våldpreventationsutbildning

– Sponsutbildning

• Sponsring
Vi hade flera bra samarbeten med sponsorer som ledde till roliga tillfällen för
Nollan.
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• Mottagning
Vi ville skapa en mottagning med mycket variation och arrangemang som passar
olika personer. Detta gjorde vi både genom uppskattade arrangemang från tidigare
år men även lite nytt. Se mer på utvärdering av mottagning.

• Aspning
Under aspningen höll vi i flera lyckade arrangemang som ledde till ett fulltaligt
och grymt NollKIT’23.

• Överlämning
Den gemensamma kontinuiteten samt de postspecifika kontinuiteterna har uppda-
terats och fått nytt innehåll. Detta för att underlätta NollKIT’23 arbete.

5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis är vi i NollKIT nöjda med vårt sittande år och vad vi tillsammans
har åstadkommit. Vi har uppnått större delen av våra mål vilket förhoppningsvis har
resulterat i att Nollan känner att de fick en bra start på sin chalmerstid. Vi är väldigt
nöjda med vår insats och hoppas även Nollan, phaddrar och sektionsaktiva uppskattade
mottagningen och allt därkring. Förbättringsområdena som framtida NollKIT kan jobba
på handlar mycket om att stärka engagemang från både phaddrar och Nollan och få fler
att vilja vara en del av mottagningen.

6 Referenser
Utvärdering - Mottagningen 2022
Nymbleutvärderingen 2022
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Verksamhetsberättelse P.R.I.T.’22
Kommitténs medlemmar
Ordförande: Wanda Wannelöf
Kassör: Victor Hui
Ledamöter: Ida Dahl, Sara Borg, Jonathan Edenlund, Lilly-Ann Stenberg, Jennifer
Hallberg, Love Lindqvist

Arrangemang
• Pubar

P.R.I.T’22 har under året arrangerat de tre pubrundor som var möjliga. LP3 blev
istället en sektionspub, detta enligt direktiv från kåren. Utöver det har vi arran-
gerat två pubar, dessa under LP4 samt LP2.

• Mottagning
P.R.I.T.hjälpte NollKIT under mottagningen genom att hålla egna arrangemang,
puffa flertalet arrangemang samt ta emot Nollan under första dagen på Götaplat-
sen. Under de två första veckorna satt vi vid märket varje morgonen och delade
ut kaffe och bullar till IT-Nollan, något som verkat väldigt uppskattat. Vi puffade
även kårens Tivoli.

• Övriga arrangemang
Vi har under hösten arrangerat den traditionsenliga Oktobersittningen, med tema
Sagan om Ringen. Under sommaren arrangerade vi en milkshake-pub och grillkväll
med brädspel tillsammans med FlashIT, detta i samband med Girls Code Club. I
övrigt har vi delat ut semlor under Fettisdagen, arrangerat ett PR(E)T-Raj samt
hållt en myskväll för sektionen.

Rust
Rustdagar har utförts samtliga LPs, förutom LP4 där vi istället hade en rustvecka.
Vi har under rustdagar främst gjort underhåll i Hubben så som att laga trasiga möbler,
införskaffat nya stolar, bord och soffor, målat om lister. Vi har dessutom införskaffat
möbler till CTC (Rum 2421) och satt upp whiteboard samt satt in högtalare och TV.
Vi har även bytt kyl/frys i köket, satt upp hyllor i köket, skaffat en mindre frys för
arrangemang, målat om den vita väggen i F-Rum, rengjort golvet i F-Rum ordentligt
och målat detta turkost.
Hyllorna i HASen har omstrukturerats, samt fått ljusslingor så det är enklare att se in
i hyllorna. Märket vid Olgas Trappor har målats om två gånger.
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Aspning
Under LP2 höll vi aspning tillsammans med NollKIT& sexIT. I slutet av LP1 höll vi
en smygaspning där asparna fick välja tema inför pubrundan. Asparna fick testa på
att arrangera pubrunda & sittning, genomföra en rustdag, samt gå på arrangemang
tillsammans.

Övrigt
Vi har under årets gång puffat fyra FestU-kalas, haft teambuilding med flertalet kommit-
téer på sektionen, puffat arrangemang för kommittéer på andra sektioner, representerat
sektionen under Ölbrukets pubrundetävlingar, samt fullföljt våra åligganden i reglemen-
tet.
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sexIT’22:

• Ordförande - Alexander ’Haren’ Gilabert

• Kassör - Jonatan ’Jonte’ Jageklint

• Ledamot - Daniel ’Gubbe’ Malmgren

• Ledamot - Josef ’Krizzly’ Jakobson

• Ledamot - Viktoria ’Ping’ Magnusson

• Ledamot - Zoé ’Zorro’ Opdendries

• Ledamot - Fabian ’Fabbo’ Forsman

• Ledamot - Maja ’Muu’ Isaksson

Det åligger sexIT att en g̊ang om året anordna en finsittning för utdelning
av pedagogiska priset. Samt att en g̊ang per läsperiod arrangera i Gasquen.

LP3

V̊art sittande år p̊abörjades med osäkerheter kring hur Covid-19 skulle utveck-
las men med mycket hopp förberedde vi oss för lättade restriktioner. Vi gick p̊a
m̊anga olika utbildningar som lärde oss hur man arrangerar i Gasquen, Bulten
och andra lokaler p̊a Chalmers omr̊ade. Vi var däremot inte p̊a saker som inte
hände, utan istället s̊a gjorde vi v̊ara ovvar, hade teambuilding och lärde känna
varandra mer!

Precis innan restriktionerna släppte fick chansen av att puffa K6s första gasque
(som var corona anpassad) vilket gav oss lärdomar som skulle gynna oss p̊a v̊ar
egna gasque som vi s̊ag p̊a horisonten. Med hög puls, nervositet och lite sömn
höll vi v̊aran första gasque den 17/2! Denna fick vi arra alldeles själva och efter
ett tufft städ släpade vi oss hem till Hubben där n̊agra av oss kan ha blundat
och blivit fotograferade.

Tyvärr s̊a släppte restriktionerna väldigt sent s̊a FestU kunde inte arrangera
sitt v̊arkalas som vi gärna ville puffa. Däremot s̊ag vi fram emot Valborg! Det
var även nu under slutet av LP3 som vi började spana mot vad som komma skall.

Det var även denna läsperiod som v̊ar älskade m̊andagskubb kom till.

1 LP4

Vi ser CM närma sig och vi är i fullg̊ang med planering och teambuilding. Vi
fick äran att arrangera (och betala) för CM med v̊ara kära K6. Temat var
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MardiGrasque, en festival med en mörk tvist mitt i sittningen. Det tog oss blod
svett och t̊arar att slänga ihop den här fantastiska sittningen och utan v̊ara
pateter som hjälpte till med b̊ade kraft och stöd hade det inte g̊att. Gästerna
fick komma in till en färgglad gasque och en fin fotovägg där FlashIT fotade
fenomenalt. När gästerna satt och beundrade dekoren, fick de även god mat
och finurlig underh̊allning. Mitt i allt st̊ahej fick gästerna g̊a ut ur gasquen till
geniknölen och p̊avägen fick de popcorn. Väl p̊a geniknölen bemöttes de av en
dans och eldshow.
När gästerna nu vandrat in fr̊an spektaklet utanför blev de mötta av en helt
ny gasque. P̊a n̊agot magiskt vis hade gasquen helt ändrats. Glada och ljusa
färger hade nu blivit mörka och dystra, glada masker hade f̊att föhäxade miner
i självlysande färg, v̊ara toaster hade nu blivit voodoo dockor och bytts ut.
Efter den här spekulära sittningen hade vi ett eftersläpp utan dess like, det
var det största eftersläppet vi skulle vara med om v̊art sittande år och vi talar
fortfarande om det.

Haren passade även p̊a att sl̊a en spik i ekipaget, skriva det i verksamhetsrap-
porten och bittra över att ingen anmärkte det.

sexIT är ålagda att arrangera en finsittning för utdelning av pedagogiska priset,
det här visade sig dock vara ett problem d̊a sittningen blev outsourcad till
Universeum. Vi deltog p̊a sittningen som moraliskt stöd och höll därefter ett
eftersläpp i Zaloonen.

Vi höll även i en Star Wars-gasque precis innan sommaren där vi la rätt mängd
energi och var väldigt nöjda med resultatet. Det var även denna gasque flest
gäster fick Haren att fundera p̊a vad som är okej att ha med in p̊a Gasquen.

Vi passade även p̊a att puffa flera gasquer och Valborgskalaset! Som tidigare
LP och de resterande hade vi även teambuilding.
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2 LP1

Under sommarens g̊ang hade vi fullt upp med jobb och planering inför mot-
tagningen och vi fick även fr̊agan om vi ville h̊alla ett eftersläpp där vi ställde
upp! Det var ett stökigt eftersläpp men väldigt roligt att se alla glada chalmeris-
ter igen efter sommaren. Men ingen vila för de ogudliga för direkt efter slog
mottagningen ig̊ang. N̊agra av arren vi hjälpte till med eller höll i själva var

• Harry Potter-gasquen

• Phadderkampen

• IT-rundvandringen

• HängIT och svängIT

• Nollanlunch

• Bastun

• Oscarsittning

Vi passade även p̊a att puffa en rimlig mängd gasquer och andra arrangemang.

V̊ar Harry Potter-sittning var en av de mest lyckade och som vi i sexIT var
nöjdast med. Vi vill tacka alla puffar som ställde upp vid det här tillfället d̊a
det var extra sv̊art att hitta!

Vi var dock inte nöjda med det, vi ville även h̊alla en sittning till utan begränsningarna
gasquen har. Det blev en konspirationsteori sittning där vi alla bytte roller inför
arret och det var lika roligt som det var kaotiskt.
De bästa och finaste, v̊ara pateter kände även pirret i fingrarna och höll ett
fanstastiskt eftersläpp som satte god stämning inför tentorna som kom. Inte
nog med att man fick g̊a in i tentorna med i god ton, de fick även lämnas bakom
sig p̊a v̊art ET-raj som vi höll s̊a fort tentan var inlämnad.

Under denna LP fick vi även börja planera aspningen med resterande OvKIT.
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3 LP2

Full rulle blev det direkt och v̊ara aspar fick måla fin fina aspplagg. Vi deltog
och arrangerade p̊a alla gemensamma aspningstillfällen med OvKIT men v̊ara
egna var:

• HMH

• Aspmästerirundvandringen

• ”Mexicoprepp”

• Mexicoprepp

• Mexicotrip-gasquen

• GSexIT

Vi kände att vi ville ha en sjukt bra aspning s̊a här gav vi allt vi hade och
hoppas att asparna hade det kul!

HMH var v̊ar introduktion till sexIT där vi alla presenterade oss lite kort och var
man gör inom sexIT. Efter det här fick v̊ara aspar delta p̊a aspmästerirundvandringen,
d̊a fick asparna g̊a runt i grupper blandade med andra sexmästeriers aspar och
f̊ar känna p̊a gemenskapen man f̊ar med andra sektioner. Sen hade vi ”mexico-
prepp” där planerar inför gasquen med asparna, sen stormar pateterna in mitt
i och tar asparna runt i olika stationer. Ett till roligt arr där v̊ara aspar f̊ar lära
känna v̊ara pateter och umg̊as med dem!
Efter det här var det dags för mexicoprepp där vi fick m̊anga aspar som hjälpte
till med mat, dekor och annat kul! Vi är väldigt nöjda med den höga närvaron
och att det var s̊a m̊anga som var intresserade av sexIT. Dagen därp̊a kom
gasquen och vi hade rekordm̊anga puffar! S̊a m̊anga att vi inte fick plats i
gasquen även om vi ville. Det gick fint p̊a sittningen och man blev lite nostal-
gisk när man kunde se sig själv i asparna d̊a man själv var där ett år tidigare.
Den sista sexIT aspningen var GSexIT, där vi och GSex’22 höll ett samarr för
asparna där de fick springa runt i Hubben och sen hänga med varandra.

Nu var slutet p̊a året nära men över var det inte! Vi fick h̊alla v̊ar alldeles egna
julkalender. Men den här sittningen var inte som en annan, väggm̊alningen var
en interaktiv julkalender med priser, maten liknade berg, b̊ade i mängd och
st̊atlighet och alkoholen var av de finare slaget.
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4 Övriga kommentarer

Vi var de första sexIT som klarade sig undan Covid-19, det fick v̊art år att
präglas av mycket energi och nya utmaningar. Vi känner att vi fick arra allt
vi ville och lite till vilket tidigare år inte fick chansen för, det är vi tacksamma
över.
Vi har f̊att en otrolig gemenskap med m̊anga och vi vill tacka alla som bidrog
till det fina året vi fick. Extra stort tack till alla v̊ara vänner, ni som puffat,
sexmästerier ’22, v̊ara pateter och alla ni som dykt upp p̊a v̊ara arrangemang!

Puss & sex,
sexIT’22
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Verksamhetsberättelse styrIT
21/22

styrIT 21/22
William ’Sponken’ Albertsson, Albert ’Tabbe’ Lund, Jacob ’π’ Pedersen, Tobias ’Hoidi’
Karlsson, Viktor ’Norris’ Fredholm, Josefine ’josen’ Nord, David ’Mölle’ Möller

1 Förord
I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen vad de och sektionen 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.

Stort tack till alla aktiva som vi fått nöjet att arbeta med under året! Styrelsearbete
kan ibland känns lite isolerat och avlägset från det som gör skillnad på sektionen, men
kontakten och arbetet med alla er är det som gör styrelsearbete så givande. Efter att ha
lärt känna andra styrelser under året har vi märkt att det är något som är extra sant
på IT, tack till att vi har fått jobba med en Chalmers bästa sektion! Detta inkluderar
alla er som vi stött på i vårt arbete under året, ni som uppmärksammat oss på problem,
ställt tankeväckande frågor och agerat bollplank när vi inte vetat vad vi ska göra. Slut-
ligen 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 Fokusområden

2.1 Hållbar expansion
Detta område handlade om att identifiera och förebygga problem med att sektionen ökar
i antalet medlemmar. Det var medvetet ett brett område som kan täcka frågor inom både
utbildning, studiemiljö och nöjesliv.

Något som visade sig relevant till detta är den återkommande frågan om flytt av stu-
denter från Lindholmen till Johanneberg, vilket hade förstärkt dessa problem. Det har
tagits upp från Chalmers i olika instanser under året, och vi har delat vår åsikt om att
det är alldeles för lite plats redan i nuläget. Det är svårt att avgöra vilken effekt det har
haft då besluten tas på högre nivå.
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2.2 Bättre lokaler och studiemiljö
I övergången till vårt år fick sektionen (äntligen!) tillgång till CTC (Rum 2421/Cetac-
rummet/Cesip-rummet). Under året har P.R.I.T. inredde rummet till den chill-hörna
det är idag, något som verkar blivit väldigt uppskattat!

Utöver detta påbörjades ett arbete med att få tillgång till mer förvaring utanför Hubben.
Flera rum var på agendan, och det slutade med att vi fick serverrummetälldeles utanför
Hubben.

Något som var mindre lyckat var hur vi jobbade med The Cloud, åtminstone till en
början. Det fanns rutiner från förra året för Cloudlords som är ganska självstyrda och
har lite extra ansvar för The Cloud. Detta följde vi inte ordentligt, vilket ledde till mer
arbete och irritation än nödvändigt. Ännu mer pinsamt är att vi när vi väl satta upp
rutiner för arbetet med The Cloud så lyckades vi inte dokumentera och förmedla dessa
ordentligt till framtiden, och sittande styrelse verkar hamnat i en liknande sitts.

2.3 Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet är något vi försökt ha i åtanke genom hela verksamhet. Två konkreta
förändringar som skett på sektionen under året är införandet av huvudsakligen vegetarisk
mat på arrangemang, samt nya riktlinjer för kaffeinköp. Även vårt val av fondsparande
påverkades av detta, vilket med tanke på summan pengar och att det ev. sätter standard
för framtiden kan ha en stor påverkan.

2.4 Jämlikhet
Detta är ett område vi sett nedprioriterats av styrelsen under året på grund av tids- och
motivationsbrist.

EqualIT la under vintern/våren mycket tid på att Vågen, en enkät till sektionen som
ska ligga till grund för framtida jämlikhetsarbete. Målet från styrelsen håll var att upp-
muntra att sätta upp rutiner för att skicka ut enkäten regelbundet och i längden få bra
jämförelser över tid.

Under sommaren hölls Girs Code Club, ett sommarläger för gymnasietjejer där de får
prova på programmering. Vi fick som sektion möjligheten att hålla arrangemang under
veckan för att visa upp sektionen för deltagarna.

2.5 Transparens
Något vi föreslog i verksamhetsplanen var ett nyhetsbrev till sektionen där vårt arbete
och relevant skvaller från kåren och högskolan kan presenteras. Det är något vi jobbade en
del med, men landade i att ett regelbundet nyhetsbrev skulle ta mer tid och energi än vad
det hade tillfört. Dock började vi under våren med mer utförliga verksamhetsrapporter,
något vi upplevde som värdefullt för vårt eget arbete om inte annat.

Vi började även lägga upp på Slack när våra mötesprotokoll publiceras, en liten grej vi
kan göra med målet att uppmuntra folk att ta del av vårt arbete. Det är svårt att avgöra
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om någon faktiskt läser protokoll, men vi är glada att se att nästa styrelse fortsatte med
detta.
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FlashIT’23
Här är nomineringarna för FlashIT’23.

Ordförande – Hanna ’Knyttet’ Carling

Den här gången behöver ingen trösta knyttet, och hela mumindalen kommer att bli fotad.
Med sin ambition och goda ledaregenskaper kommer Knyttet att knyta ihop FlashIT!

Kassör – Johanna ’Jojo’ Avlund

Med stark optimism, smittsam entusiasm och en känsla för finans tror vi att Jojo i
FlashIT kommer vara allt annat än ett bisarrt äventyr.

Ledamot – Frida ’Fredag’ Sundelin

Äntligen är det snart helg! Nä, det var bara Fredag. Ett brinnande intresse för allting
kreativt gör att Fredag kommer kunna pusha FlashIT när vardagarna känns långa.

Ledamot – Samael ’Prince’ Pooyan

Ett storslaget intresse och en kreativ säkerhet bakom kameran får oss att tro på ska-
pandet av fotograferingens motsvarighet till Purple Rain med Prince i FlashIT.

Ledamot - Agnes ’Meister’ Boman

Med Meister ombord behöver FlashIT ej vara oroliga för att kantra. Med struktur och
reda kommer Meister se till att det är ordning på både FlashIT och deras arrangemang.

Ledamot - Filip ’Kåfe’ Kauffeldt

Med sin gedigna erfarenhet inom fotografering kommer han föra FlashIT till nya höjder.
Redbull ger dig viiiingar, men Kåfe ger dig kååååfein.
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digIT’23
Här är nomineringarna för digIT’23.

Ordförande – Oscar ’Space’ Eriksson

Det finns gott om space i digIT, men vi tror att Space lever upp till utmaningen. Hans
kunskap om datorer, servrar, och kretskort sträcker sig längre än space. Space kommer
styra digIT till nya galaxer.

Kassör – VAKANT

Ledamöter – VAKANT
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ArmIT’23
Här är nomineringarna för ArmIT’23.

Ordförande – Kevin ’Kev’ Collins

Håll i hatten, här kommer Kev! Inte bara kommer ArmIT dra in massor av pengar till
IT-sektionen, utan Kev kommer också se till att alla i ArmIT mår bra, har dunderroligt
och håvar in alla företag.

Kassör – David ’Gide’ Gidlöf

Med Gide som hövding över kassan kommer IT-sektionens plånbok bli tjock. Hans goda
erfarenhet och höga ambition gör honom till ett utmärkt tillskott till ArmIT.

Sekreterare – Liam ’Post’ Mayor

Sekreterare är den perfekta posten för Post, och all post som ArmIT får från företag tror
vi inte kommer vara något problem för Post. Hans erfarenhet av kontakt med företag
gör att han passar i ArmIT som posten i ett brevinkast.

Ledamot – Jonas ’Doxxy’ Nemeth

Med Doxxy i ArmIT så kommer alla företag rada upp sig för att sponsra IT sektionen.
Med sin yrkeserfarenhet och erfarenhet med kontakt till företag kommer Doxxy att se
till att ArmITs arbete sköts väl.

Ledamot - Annelie ’Waka’ Hansson

Om en man på YouTube kan byta en penna mot ett hus, tror vi att Wakas säljförmåga
kan byta in en IT-teknologs Hello World mot en anställning.
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