Protokoll för IT-Sektionens stormöte
2022-05-05

Organisationsnummer: 817606-3280
Styrelsens medlemmar: Gustav Nolgren (Ordförande), Nora Angéus (Vice Ordförande),
Lukas Lindén Thöming (Sekreterare), Jonas Teglund (Sportchef), Alexandra Dahlberg (Informationsansvarig), My Lindenius (Kassör), Vilma Holmgren (Klubbmästare), Klara Hugo (Klubbmästare), Cecilia Ahnlund (Studierådsordförande), Vakant (Studiesocialt Ansvarig)
Även närvarande: Robel Dawit, Eric Tillaues, Colin Daly
Mötet öppnas: 17:26

1

Val av mötesordförande samt vice mötesordförande

• Elise Lamenoise väljs till mötesordförande.
• Nora Angéus väljs till vice mötesordförande.

2

Val av mötessekreterare

• Lukas Lindén Thöming väljs till mötessekreterare.

3

Val av justeringsmän tillika rösträknare

• Cecilia Ahnlund väljs till justeringsman tillika rösträknare.
• My Lindenius väljs till justeringsman tillika rösträknare.

4

Fastställande av röstlängd

• Röstlängden fastställs till 53 kl 17:30.
• Röstlängden fastställs till 50 kl 18:52
• Röstlängden fastställs till 52 kl 19:21
• Röstlängden fastställs till 43 kl 19:54

5

Fastställande av mötets behörighet

• Mötet fastställs som behörigt.
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Godkännande av mötets föredragningslista

• Föredragningslistan godkänns.

7

Godkännande av föregående stormötets protokoll

• Föregående stormötets protokoll godkänns.

8
8.1

Information från utomstående
Colin Daly från UTN

Colin Daly berättar om kåren och dess verksamheter. Uppmanar till att använda kårens
resurser, samt att söka öppna poster.

8.2

Robel och Eric, representanter för Hitract

Styrelseordföranden informerar kort om vad Hitract är, samt styrelsens beslut att använda sig
av tjänsten. Representanterna för Hitract presenterar sedan sig själva, redogör för tjänsten,
och svarar på frågor.

9

Diskussionstund angående verksamheten

Ingen medlem framförde något att diskutera.

10 Presentation av verksamheten samt information från styrelsen
10.1

Gustav Nolgren (ordförande)

Gustav informerar stormötet om vad styrelsen gjort underåret. Diverse evenemang, försäljning
av tygpåsar, och flytten in i det nya sektionsrummet tas upp. Berättar även om att ett nytt
skrubbverk är tillsatt.

11
11.1

Propositioner från styrelsen
Proposition för revidering av alkohol- och drogpolicy

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen vill tydliggöra att IT-Sektionen kan bjuda på fördrinkar under
sittningar utan att bryta mot policyn, då policyn nu kan misstolkas av andra sektioner vilket
leder till komplikationer under samarbeten.
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Ytterligare yrkar styrelsen på att förtydliga en formulering om sektionens ställning till alkohol, då denna också har misstolkats och försvårat samarbeten. Slutligen yrkar styrelsen
även på att korrigera mindre stavfel i dokumentet.

Ändringarna finns skildrade i det bifogade dokumentet för alkohol- och drogpolicyn. Blå
markeringar innebär ett tillägg, röda markeringar innebär att markeringen ska strykas från
policydokumentet.
Styrelsen yrkar med avseende på ovanstående:
Att godkänna policydokumentet alkohol- och drogpolicy.
Stormötet går till diskussion.
Oskar Perers föredrar för sitt resonemang kring policyn och lägger följande yrkanden:
Oskar Perers yrkar på att stryka styrelsens tillägg, samt att stryka ’Alkohollagen ska följas.
Myndighetsrekommendationer skall beaktas.’ ur policydokumentet.
Oskar Perers yrkar på att stryka ’Föreningen IT-Sektionen bjuder enbart på alkohol i måttlig
mängd, enbart under event för sektionen.’ ur policydokumentet.
Oskar Perers yrkar på att stryka ’Att föreningen IT-Sektionen ska ha en sund inställning
till alkohol och droger’ från policydokumentet.
Oskar Perers yrkar på att stryka ’Alkohollagen ska följas’ ur policydokumentet.
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens proposition.
Stormötet beslutar:
Att avslå Oskar Perers andra yrkande.
Stormötet beslutar:
Att avslå Oskar Perers tredje yrkande.
Stormötet beslutar:
Att bifalla Oskar Perers fjärde yrkande.
Stormötet beslutar:
Att stryka ’Myndighetsrekommendationer skall beaktas’ ur policydokumentet.
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens proposition med ovanstående ändringar.
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Proposition för revidering av arbetsgrupp- och evenemangspolicy

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen yrkar på att ändra uttryck som begränsar den här policyn till att
endast gälla klubbverket och klubbmästarna, framförallt så att den även inkluderar skrubbverket. Styrelsen yrkar på att även korrigera mindre stavfel i dokumentet
Ändringarna finns skildrade i det bifogade dokumentet för arbetsgrupp- och evenemangspolicyn. Blå markeringar innebär ett tillägg, röda markeringar innebär att markeringen ska
strykas från policydokumentet.
Styrelsen yrkar med avseende på ovanstående:
Att godkänna policydokumentet arbetsgrupp- och evenemangspolicy
Stormötet går till diskussion
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens proposition

11.3

Proposition för omfördelning av styrelsearbete

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Den nuvarande, samt föregående informationsansvarige, har uttryck att
den nuvarande arbetsbelastningen i rollen som informationsansvarig är ohållbar. Styrelsen
anser därför att arbetet bör omfördelas. Detta för att ge rollen som informationsansvarig en
rimlig arbetsbörda.
Genom denna omfördelning kan ansvaret för IT-Sektionens hemsida tillfalla sekreteraren,
och därmed avlasta informationsansvarige.
Ändringarna finns skildrade i de bifogade postbeskrivningarna för sekreterare, samt informationsansvarig. Blå markeringar innebär ett tillägg, röda markeringar innebär att markeringen
ska strykas från postbeskrivningen.
Styrelsen yrkar med avseende på ovanstående:
Att godkänna postbeskrivningen för Sekreterare, samt Informationsansvarig.
Stormötet går till diskussion.
Oskar Perers yrkar på att stormötet ska besluta att ’Dansen går på Svinnsta skär’ ska sjungas
på fulsittningar. Styrelsen föreslår att detta yrkande behandlas under motionsrundan. Detta
godkänns av stormötet via acklamation.
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens proposition.
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Motioner från medlemmar
Motion för Vuxenskrubb

Föredragande: Anton Marhold, Johan Winman
Ämnesbeskrivning: IT-Sektionen har sedan urminnes tider haft en ’vuxen-skrubb’ där elever
i årskurs 4 och 5 kan studera. I och med flytten till nya ITC fick skrubben en ny lokal medan
vuxenskrubben försvann.
Vi föreslår/yrkar med avseende på ovanstående:
Att IT-Sektionen bör utreda möjligheterna att återska↵a vuxen-skrubben på någon ny del
av campus.
Att IT-Sektionen utför en skriftlig redovisning över utredning att hyra en lokal för medlemmar inom årskurs 4 och 5 ifall detta förslag inte går att genomföra.
Ordföranden får replik. Ordföranden redogör för att denna fråga redan undersökts, och att
det inte är möjligt att genomföra då det råder platsbrist på campus.
Med avseende på ordförandens replik yrkar styrelsen på att avslå motionen
Stormötet går till diskussion.
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens yrkande, och därmed avslå motionen.

12.2

Motion för pubrundor

Föredragande: Anton Marhold, Johan Winman
Ämnesbeskrivning: Vi anser att pubrundorna borde återgå som de var tidigare, minst 5 nationer per tillfälle, bättre uppdelning så att man får en pubrunda per period så att de inte
hamnar så nära varandra i tiden. De borde ligga på antingen tisdagar eller torsdag på grund
av Snerikes samt Stocken. Därför borde sektionen införa tydligare policy för hur pubrundorna
ska utformas och när de ska ligga tidsmässigt.
Vi föreslår/yrkar med avseende på ovanstående
Att styrelsen ska införa en pubrunda-policy som nämns ovan.
Ordföranden får replik. Ordföranden redogör för styrelsens förslag till beslut.
Styrelsen yrkar enligt styrelsens förslag till beslut på att lägga till hur många pubrundor som
ska arrangeras per termin i klubbmästarens postbeskrivning.
Stormötet går till diskussion.
Mötesordförande ställer styrelsens yrkande mot huvudyrkandet.
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Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens yrkande, och därmed avslå huvudyrkandet.
Mötesordförande utlyser omröstning för om styrelsens yrkande godtas.
Stormötet beslutar:
Att avslå styrelsens yrkande.

12.3

Motion för Traditionella sittningar

Föredragande: Anton Marhold, Johan Winman
Ämnesbeskrivning: Innan Covid-19 kom fanns det en sittning på hösten som hette han, hen,
den vilket avser herrar och ickebinära och en sittning på våren som hette hon, hen, den vilket
avser kvinnor och ickebinära. De här två sittningarna är en lång tradition inom IT-Sektionen
och därför anser vi att de borde finnas kvar. Dock anser vi att namnen på sittningarna borde
överges och förtydligas. En annan sittning som också har varit traditionell är semmelsittningen och den skippades i år utan anledning. Vi anser att denna sittning också borde finnas kvar
och inte glömmas bort.
Vi föreslår/yrkar med avseende på ovanstående
Att det borde finnas en policy för vilka sittningar som SKA finnas över ett helt år.
Att tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera sittningar för hon, hen, den och han, hen, den.
Ordföranden får replik. Ordföranden uttrycker att han/hen/den inte är en traditionell sittning, samt att semmelsittningen inte gick att genomföra då det inte var tillåtet att konsumera
alkohol i universitetets lokaler. Det tydliggörs att semmelsittningen dock kommer vara möjlig
i framtiden.
Styrelsen yrkar med avseende på ordförandens replik att avgående klubbmästare ska tydliggöra för efterträdaren vilka evenemang som förväntas genomföras under ett verksamhetsår.
Stormötet går till diskussion.
Mötesordförande ställer styrelsens yrkande mot huvudyrkandena
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens yrkande, och därmed avslå huvudyrkandena.
Mötesordförande utlyser omröstning för om styrelsens yrkande godtas
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens yrkande.

12.4

Motion för ändring i antal nominerade

Föredragande: Anton Marhold, Johan Winman
Ämnesbeskrivning: Idag blir endast en person nominerad för varje post i styrelsen. Detta leder
till att färre personer vågar söka poster i styrelsen. Den som blir nominerad av valberedningen blir även nästan alltid vald till posten då ingen annan vågar kandidera. Att nominera två
personer(om detta går) leder till att kandidaterna tydligare måste vara motiverade att söka
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posten samt att de måste kunna sälja in sina idéer för att bli valda. Det blir mer demokratiskt
då det inte bara blir att den nominerade personen är den enda personen som vågar ställa upp
och därmed minskas valberednings inflytande över vilka som ingår i den nya styrelsen. Detta
system använder sig andra sektioner av idag bland annat W och STS.
Vi föreslår yrkar med avseende på ovanstående
Att IT-Sektionen ändrar antalet nominerad vid varje stormöte till två.
Ordföranden får replik. Ordföranden håller med kritiken, och informerar genom styrelsens
förslag till beslut att fler nomineringar än en per post redan är möjligt enligt stadgarna. Styrelsen yrkar på att framtida valberedningar tydligare blir informerade gällande deras uppdrag
utifrån IT-Sektionens stadgar.
Stormötet går till diskussion.
Mötesordförande ställer styrelsens yrkande mot huvudyrkandet.
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens yrkande.
Mötesordförande utlyser omröstning för om styrelsens yrkande godtas.
Stormötet beslutar:
Att bifalla styrelsens yrkande.

12.5

Motion för undersökning av ökade sponsorintäkter

Föredragande: Anton Marhold, Johan Winman, Douglas Gadson
Ämnesbeskrivning: Idag får IT-Sektionen sponsorintäkter genom bland annat inlägg på ITSektionens Facebooksida och lunchföreläsningar. Detta skulle kunna utökas genom att ha
sponsorer på merch som IT-Sektionen säljer. Det finns inspiration att hämta från systerprogrammet i Linköping. De delar ut en IT-ryggsäck till alla reccar vid mottagningen där det
finns 10 stycken sponsorer på. Sektionen får runt 30.000kr för varje sponsor vid varje mottagning. Deras sektion drar alltså in 300.000kr per år, bara på en ryggsäck. Dessa pengar skulle
kunna gå till att förbättra IT-Sektionens verksamhet på flera olika sätt:
• Lägre pris på IT-Sektionens evenemang
• Större möjlighet för nya typer av evenemang.
• Lägre pris på mat och dryck i skrubben.
• Dela ut mat och dryck på fler tillfällen under mottagningen.
• Stipendium för IT-studenter.
Vi föreslår/yrkar med avseende på ovanstående
Att IT-Sektionen utforskar möjligheten att få in mer sponsorintäkter.
Att IT-Sektionen utför en skriftlig redovisning om detta inte skulle gå. Eventuellt tillåta
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utomstående från IT-Sektionen att undersöka möjligheten.
Ordföranden får replik. Ordföranden förklarar att sektionen har en PR-amanuens som är
ansvarig för sponsorfrågor.
Styrelsen yrkar på att IT-Sektionens styrelse informerar Institutionen för Informationsteknologi, samt PR-amanuensen gällande stormötets önskemål för önskade sponsorintäkter.
Stormötet går till diskussion.
Mötesordförande ställer styrelsens yrkande mot huvudyrkandena.
Stormötet beslutar
Att bifalla styrelsens yrkande, och därmed avslå huvudyrkandena.
Mötesordförande utlyser omröstning för om styrelsens yrkande godtas.
Stormötet beslutar
Att bifalla styrelsens yrkande.

12.6

Tilläggssats gällande Svinnsta skär

Oskar Perers yrkar på att stormötet tar beslut att IT-Sektionen ska få sjunga visan ’Dansen
går på Svinnsta skär’ på sina event.
Klubbmästare Klara Hugo får replik. Klubbmästaren informerar om att det är KM-rådet som
tagit ett rådgivande beslut att man bör välja att inte sjunga visan, men att den fortfarande
är tillåten vid till exempel flygande sång. Klubbmästaren yrkar att en diskussion istället ska
tas med övriga klubbmästare gällande detta.
Stormötet går till diskussion.
Mötesordförande ställer klubbmästarens yrkande mot huvudyrkandet.
Stormötet beslutar
Att bifalla klubbmästarens yrkande, och därmed avslå Oskar Perers yrkande.
Mötesordförande utlyser omröstning för om klubbmästarens yrkande ska godtas.
Stormötet beslutar
Att bifalla klubbmästarens yrkande.

13
13.1

Valärenden
Klubbmästare

• Vincent Andersson kandiderar till klubbmästare.
• Oscar Wadestig kandiderar till klubbmästare.
• Oscar Wadestig väljs till klubbmästare.
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13.2

Studiesocialt ansvarig

• Sebastian Åkerhielm kandiderar till studiesocialt ansvarig.
• Ella Hallgren kandiderar till studiesocialt ansvarig.
• Sofia Alfsson kandiderar till studiesocialt ansvarig.
• Ella Hallgren väljs till studiesocialt ansvarig.

13.3

IT-Sektionens valberedning

• Klara Hugo kandiderar till ledamot i sektionens valberedning.
• Nawwar Al Far kandiderar till ledamot i sektionens valberedning.
• Sebastian Fällman kandiderar till ledamot i sektionens valberedning.
• Hania Akhlaqi kandiderar till ledamot i sektionens valberedning.
• Klara Hugo väljs som ledamot i sektionens valberedning.
• Nawwar Al Far väljs som ledamot i sektionens valberedning.
• Sebastian Fällman väljs som ledamot i sektionens valberedning.
• Hania Akhlaqi väljs som ledamot i sektionens valberedning.
• Klara Hugo kandiderar till sammankallande ledamot i sektionens valberedning
• Klara Hugo väljs som sammankallande ledamot i sektionens valberedning.

13.4

Representanter till programrådet

• Sofia Alfsson kandiderar till representant i programrådet.
• Joakim Eriksson kandiderar till representant i programrådet.
• Sofia Alfsson väljs som representant i programrådet.
• Joakim Eriksson väljs som representant i programrådet.

13.5

Suppleanter till programrådet

• Anton Marhold kandiderar till suppleant i programrådet.
• Morgan Räsänen kandiderar till suppleant i programrådet.
• Anton Marhold väljs till suppleant i programrådet.
• Morgan Räsänen väljs till suppleant i programrådet.
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