Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers
Sektionsmöte 20131205, HB1 18:15

§1

Mötets öppnande
Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:17.

§2

Val av mötets ordförande
Philip Steingrüber (IT09) väljs som mötesordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

§4

Val av mötets justerare tillika rösträknare
Gustav Mörtberg (IT10) och Jack Pettersson (IT10) vals till mötets justerare tillika
rösträknare

§5

Närvarande
IT13: 39st
IT12: 22st
IT11: 13st
IT10: 12st
IT09: 4st
IT08: 1st
IT07: 1st
Andreas Rolén undrar hur alla som kom på mötet fick tag på sin information.
Hälften såg det på facebook, en fjärdedel på chalmers.it och resten via vänner.

§6

Mötets behöriga utlysande
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.
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§7

Fastställande av mötets dagordning
Inkommet ändringsförslag från Valberedningen §16

§8

Adjungeringar
Magnus Hallgårde adjungeras in med närvaro och yttranderätt.

§9

Meddelanden
a) Kårkontakt 
Magnus Hallgårde Informerar om de nya planerna för härryda området.
b) styrIT
Andreas Rolén (IT11) informerar om att styrIT kommer skicka ut en
medlemsnyttoenkät.
Andreas informerar också om att StyrIT kommer upplösa följande föreningar om
de inte hör av sig och vill vara kvar: proosIT, exIT, beatIT, rollIT, NyttIT
Andreas informerar slutligen om att det kommer gå att vinna biobiljetter i slutet av
mötet.
e) PRIT
Johan Andersson (IT11) informerar om att alla borde tänka på att städa i hubben
då vi fått in klagomål.
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Johan Andersson informerar också om att alla som inte går på Chalmers måste
köpa ett pubrundepass för att komma in på chalmers nästa pubrunda.
f) FuM
Gustav Mörtberg (IT10) informerar om att alla kan söka FuM och vara med
och påverka Chalmers.

§ 10

Verksamhetsrapport
a) styrIT
Andreas Rolén (IT11) föredrar styrIT 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
b) snIT
Björn Bergqvist (IT12) föredrar snIT 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
c) NollKIT
Oskar Nyberg (IT13) föredrar NollKIT13 verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
d) P.R.I.T.
Johan Andersson (IT11) föredrar styrIT 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga
och svarar på frågor.
e) sexIT
Sofia Edström (IT12) föredrar sexIT13s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
f) frITid
Philip Ekman (IT12) föredrar frITid 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och
svarar på frågor.
g) armIT
John Johansson (IT10) föredrar armIT 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga
och svarar på frågor.
h) digIT
Max Witt (IT10) föredrar digIT 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar
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på frågor.

§ 11

Revisionsberättelse
Marika Hansson (IT10) föredrar revisorernas revisionsberättelse.

§ 12

Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
Föreligger ej.

§ 13

Verksamhetsplaner och budgetar
Föreligger ej.

§ 14

Propositioner
a) Ändring av stadga §9.1.1 samt §9.1.2 (Andra läsningen)
Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet.

b) Ändring av stadga §13.1.1
Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet.

c) Ändring av stadga §13.1.2
Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet.

d) Ändring av stadga §4.4.1 & §4.4.2
Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen.
Sektionsmötet går till beslut.
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet.

e) Tillägg av sektionskommittén FanbärerIT
Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att införa FanbärerIT som kommitté.

Andreas Rolén (IT11) yrkar på att direktjustera protokollet.
Sektionsmötet går till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att direktjustera protokollet.

§ 15

Motioner
a) CapsIT
Johan Andersson lyfter motionen.
Andreas Rolén (IT11) presenterar styrITs yttrande enligt bilaga.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

§ 15.5

Fika
Mötet ajourneras klockan 19:12 och återupptas igen 19:21.

§ 16

Personval
a) FanbärerIT14
Niklas Wärvik (IT10) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i
FanbärerIT.
Niklas Wärvik (IT10) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Niklas Wärvik (IT10) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Niklas Wärvik (IT10) väljs enhälligt till ordförande i FanbärerIT.
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Lisa Stenberg (IT11) ställer sig som intresserad av att sitta som ledamot i
FanbärerIT.
Lisa Stenberg (IT11) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Lisa Stenberg (IT11) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Lisa Stenberg (IT11) väljs enhälligt till ledamot i FanbärerIT.
b) NollKIT14
Hampus Dahlin (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i
NollKIT14.
Hampus Dahlin (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Hampus Dahlin (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Hampus Dahlin (IT13) väljs enhälligt till ordförande i NollKIT14.
Daniel Eineving (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i
NollKIT14.
Daniel Eineving (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Daniel Eineving (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Daniel Eineving (IT13) väljs enhälligt till kassör i NollKIT14.
Oskar Rutqvist (IT13), Anna Nylander (IT13), Louise Lorentzon (IT13), Simon
Nielsen (IT13) och Simon Petersson (IT13) ställer sig som intresserade för att bli
invalda som ledamöter i NollKIT14.
Samtliga kandidater förutom Louise Lorentzon (IT13) lämnar rummet.
Louise Lorentzon (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Louise Lorentzon (IT13) lämnar rummet.
Oskar Rutqvist (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Oskar Rutqvist (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Oskar Rutqvist (IT13) lämnar rummet.
Anna Nylander (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Anna Nylander (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Anna Nylander (IT13) lämnar rummet.
Simon Petersson (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
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Simon Petersson (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Simon Petersson (IT13) lämnar rummet.
Simon Nielsen (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Simon Nielsen(IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Simon Nielsen (IT13) lämnar rummet.
Diskussionen släpps angående alla nominerade ledamöter.
Sektionsmötet är redo att gå till beslut.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att välja in Oskar Rutqvist (IT13), Anna Nylander
(IT13), Louise Lorentzon (IT13), Simon Nielsen (IT13) och Simon Petersson
(IT13) till ledamöter i NollKIT14.
Mötet ajourneras klockan 20:37 och återupptas igen 21:00.
c) sexIT
Edvard Hübinette (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i
sexIT14.
Edvard Hübinette (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Edvard Hübinette (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående
den nominerade.
Edvard Hübinette (IT13) väljs enhälligt till ordförande i sexIT14.
Julia Friberg (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i sexIT14.
Julia Friberg (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Julia Friberg (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Julia Friberg (IT12) väljs enhälligt till kassör i sexIT14.
Wilhelm Hedman (IT12), Johan Andersson (IT13), Ina Tran (IT13), Lovisa Jäberg
(IT13), Joel Thorstensson (IT12), Oscar Beronius (IT13), Pierre Krafft (IT13),
Björn Hedström (IT13), Mikael Malmqvist (IT13) ställer sig som intresserade för att
bli invalda som ledamöter i sexIT14.
Samtliga kandidater förutom Pierre Krafft (IT13) lämnar rummet.
Pierre Krafft (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Pierre Krafft (IT13) lämnar rummet.
Johan Andersson (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Johan Andersson (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
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Johan Andersson (IT13) lämnar rummet.
Oscar Beronius (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Oscar Beronius (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Oscar Beronius (IT13) lämnar rummet.
Lovisa Jäberg (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Lovisa Jäberg (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Lovisa Jäberg (IT13) lämnar rummet.
Wilhelm Hedman (IT12) kommer tillbaka in i rummet.
Wilhelm Hedman (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Wilhelm Hedman (IT12) lämnar rummet.
Björn Hedström (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Björn Hedström (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Björn Hedström (IT13) lämnar rummet.
Joel Thorstensson (IT12) kommer tillbaka in i rummet.
Joel Thorstensson (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Joel Thorstensson (IT12) lämnar rummet.
Ina Tran (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Ina Tran (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Ina Tran (IT13) lämnar rummet.
Diskussionen släpps fri angående alla nominerade ledamöter.
Sektionsmötet är redo att gå till beslut.
Sektionsmötet begär sluten votering.
Mötet ajourneras klockan 23:01 och återupptas 23:30.
Sektionsmötet beslutar att välja in Johan Andersson (IT13), Ina Tran (IT13),
Lovisa Jäberg (IT13), Joel Thorstensson (IT12), Oscar Beronius (IT13) och Mikael
Malmqvist (IT13) till ledamöter i sexIT14.
Philip Steingrüber (IT09) yrkar på att Andreas Rolén (IT11) skall bli ny
mötesordförande.
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att välja Andreas Rolén (IT11) som ny
mötesordförande.
d) P.R.I.T
Markus Bergland (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i
P.R.I.T.14.
Markus Bergland (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Markus Bergland (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående
den nominerade.
Markus Bergland (IT13) väljs enhälligt till ordförande i P.R.I.T.14.
Lisa Lipkin (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i P.R.I.T.14.
Lisa Lipkin (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Lisa Lipkin (IT13) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den
nominerade.
Lisa Lipkin (IT13) väljs enhälligt till kassör i P.R.I.T.14.
Sebastian Norlin (IT13), Alma Ottedag (IT13), Erik Norlander (IT13), Victor Nilsson
(IT12) och Adrian Bjugård (IT11) ställer sig som intresserade för att bli invalda
som ledamöter i P.R.I.T.14.
Samtliga kandidater förutom Erik Norlander (IT13) lämnar rummet.
Erik Norlander (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Erik Norlander (IT13) lämnar rummet.
Victor Nilsson (IT12) kommer tillbaka in i rummet.
Victor Nilsson (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Victor Nilsson (IT12) lämnar rummet.
Sebastian Norlin (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Sebastian Norlin (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Sebastian Norlin (IT13) lämnar rummet.
Alma Ottedag (IT13) kommer tillbaka in i rummet.
Alma Ottedag (IT13) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Alma Ottedag (IT13) lämnar rummet.
Adrian Bjugård (IT11) kommer tillbaka in i rummet.
Adrian Bjugård (IT11) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor.
Adrian Bjugård (IT11) lämnar rummet.
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Sektionsmötet begär sluten votering.
Mötet ajourneras klockan 00:51 och återupptas igen 01:07.
Sektionsmötet beslutar att välja in Sebastian Norlin (IT13), Alma Ottedag (IT13),
Erik Norlander (IT13) och Victor Nilsson (IT12) till ledamöter i P.R.I.T.14.

§ 17

Övriga frågor
a) styrIT  Vinnare
Andreas Rolén (IT11) presenterar vinnaren William Dahlberg som vann
biobiljetterna.
b) sexIT
Sofia Edström säger att gamla sexIT vill träffa de nya invalda i sexIT.
c) NollKIT
Oskar Nyberg säger att också de gamla NollKIT vill träffa de nya invalda i NollKIT.
d) P.R.I.T.
Johan Andersson (IT11) säger han med att de gamla P.R.I.T. vill träffa de nya
invalda i P.R.I.T.
e) Dikt
Joel Thorstensson (IT12) släcker ner i lokalen och läser upp dikten för den 5
december.

§ 18

Mötets avslutande
Andreas Rolén (IT11) avslutar mötet 01:13.
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Verksamhetsrapport LP2 2014
Sen senaste sektionsmöte har ArmIT:
Anordnat DatE-IT tillsammans med DAG och ArmE 7/11
Skrivit på huvudsamarbetsavtal med Ericsson för 2014
Haft lunchföreläsning med Ericsson 27/12
Haft lekledning på Ericsson 29/12
Haft arbetsmarknadskalas, succé, 13/11
Varit på möten


 
   
  




            
              
               

           
           

            
           

            
  

             
              
           

              
               
   

             
        


              
            


              
            




           
          

             
        

             
          
      

         
              
    

             
             
  

              
         


            
                
  

                 
          



            
            
   

               
      

           
            
        

            
             
            
 

               
              
   

            
                
             

              
         
      



                
               
              


            
             
         



