
    Protokoll
IT-SEKTIONENS STORMÖTE

Närvarande styrelsemedlemmar:
! Victor Stark ! ! ! Ordförande
! Andreas Valegård ! ! Informationsansvarig
! Carl Ekman ! ! ! PR-chef
! Hampus Iggström ! ! Kassör
! Farshid Besharati  ! ! Sekreterare
! Joakim Ejenstam  ! ! Studierådsordförande
! Jill Karlsson ! ! ! Klubbmästare
! Emil Björling!! ! Sportchef
! Jesper Friberg! ! Vice Ordförande (ankom senare)

Närvarande utan rösträtt:
! Björn Victor! ! ! Före detta programansvarig IT
! Martin Westermark! ! Styrelseledamot UTN
! Arnold Pears!! ! Programansvarig IT
! Ylva Hedstrand! ! Studievägledare IT
!
1. Mötet öppnas 15:16.
2. Val av mötesordförande:

i. Victor Stark väljs till mötesordförande som ensam kandidat.
3. Val av vice mötesordförande:

i. Carl Ekman nomineras till vice mötesordförande och väljs som ensam kandidat.
4. Val av mötessekreterare:
! i. Farshid Besharati nomineras och väljs till mötessekreterare som ensam kandidat.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare:
! i. Hampus Iggström och Martin Björling väljs till justeringsmän.
6. Fastställande av mötesbehörighet:

i. Dagordningen skickades ut för två veckor sedan och stadgarna anger en vecka. 
Mötet klubbas igenom som behörigt.

7. Godkännande av mötets föredragningslista:
! i. Mötets föredragningslista godkänns.
8. Godkännande av föregående stormötes protokoll:

i. Protokollet är justerat och hänger utanför IT-sektionens lokal Skrubben, samt finns 
att hitta på IT-sektionens hemsida. Protokollet godkänns.

9. Information från utomstående:
i. Ylva Hedstrand, studievägledare IT, berättar om att det är lätt att hamna efter 

samt om en eventuell ny form av repetitionsutbildning.
ii. Arnold Pears, programansvarig IT, tycker att det är roligt att ta över efter Björn 

Victor och utveckla programmet.
iii. Martin Westermark, IT-sektionens kontaktperson hos UTN, berättar om UTN, 

medlemskap i UTN och vad de strävar mot.
10. En rast utlyses då man kan ta kaffe och tårta.
11. Tackceremoni för Björn Victor.

i. Jonas Martinsson håller tal.
ii. Victor Stark och Carl Ekman lämnar över en bukett blommor och en gulddiskett 

till Björn Victor som tack för tiden som ansvarig för IT-programmet.
iii. Björn Victor håller tal och tackar för sig.
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12. Mer information från utomstående:
i. Jonas Martinsson, PR-amanuens IT, berättar om olika evenemang och var 

amanuens gör.
ii. Arnold Pears lämnar mötet.
iii. Sara Frisk, Q+, berättar om posten som Q+, vad som händer den närmaste tiden 

och utvecklingen av IT/DV-dagen (som i vår blir IT/DV-veckan).
13. Presentation av förlöpen verksamhet:

i. Victor Stark berättar om posten som ordförande, FUM, ordföranderådet, 
institutionsstyrelsen och om ordförandeposten i övrigt.

ii. Då Jesper Friberg är frånvarande berättar Victor Stark om posten. Vice har 
jobbat med alumner och alumnträffar samt som internationellt ansvarig.

iii. Hampus Iggström berättar om posten som kassör, om sektionens profilprodukter, 
en kortläsare till sektionen och om IT-kiosken.

iv. Joakim Ejenstam berättar om posten som studierådsordförande, om anordnad 
studiefika, om att sitta i UTN:s arbetsgrupper och om att vara studiesocialt 
ansvarig.

v. Emil Björling berättar om posten som sportchef och om olika arrangemang som 
har gjorts under hans tid som sportchef.

vi. Andreas Valegård berättar om posten som informationsansvarig samt om 
nyhetsbrevet, hemsidan och maillistor.

vii. Carl Ekman berättar om posten som PR-chef, och om att stå för sektionens 
grafiska profil under det gångna året.

viii. Jill Karlsson berättar om posten som klubbmästare, och om vad som har 
arrangerats under årets gång.

ix. Farshid Besharati berättar om posten som sekretare.
14. Diskussionsstund angående den förlöpta verksamheten samt förvaltning.

i. Ordförande berättar att det har gått väldigt bra för IT-sektionen det senaste året.
15. Föredragning av revisionsberättelse.

i. Då det inte finns någon revisionsberättelse bordläggs denna punkt till vårens 
stormöte.

16. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Då nuvarande styrelse ej har avgått bör frågan om ansvarsfrihet bordläggas till 

vårens stormöte.
ii. Frågan bordlägges.

17. Val av styrelse. Ordförande går igenom grundläggande information om valproceduren.
18. Val av ordförande:

i. Valberedningen har valt att nominera Emma Rangert till posten som ordförande.
ii. Ordförande frågar om någon vill ställa upp som kandidat till posten som 

ordförande. Emma Rangert är ensam kandidat.
iii. Emma Rangert får berätta lite om varför hon skall väljas till posten som 

ordförande.
iv. Emma ombeds gå ut från lokalen.
v. Emma väljs enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2012.
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19. Val av vice ordförande:
i. Valberedningen har ingen nominering till vice ordförande.
ii. Jimmy Gunnarsson, Andreas Lelli och Daniel Wedin kandiderar till vice 

ordförande.
iii. Jimmy Gunnarsson och Daniel Wedin ombeds gå ut medan Andreas Lelli 

berättar om varför han skall väljas till vice ordförande.
iv. Nuvarande vice ordförande Jesper Friberg tillkommer till stormötet.
v. Jonny Gunnarsson, IT5, ankommer till stormötet.
vi. Andreas Lelli och Jimmy Gunnarsson ombeds gå ut medan Daniel Wedin 

berättar om varför han skall väljas till vice ordförande.
vii. Daniel Wedin och Andreas Lelli ombeds gå ut medan Jimmy Gunnarsson 

berättar om varför han skall väljas till vice ordförande.
viii. Alla tre kandidater ombeds att gå ut medan diskussion förs om kandidaterna.
ix. Sluten votering sker.
x. Daniel Wedin väljs till vice ordförande för verksamhetsåret 2012.

20. Val av kassör:
i. Valberedningen har valt att nominera Åke Lagercrantz till kassör.
ii. Ordförande frågar om andra kandidater.
iii. Åke Lagercrantz får berätta om varför han skall väljas till posten som kassör.
iv. Tobias Skoglund och Andreas Eriksson, IT5, ankommer till stormötet.
v. Åke ombeds gå ut från lokalen.
vi. Åke Lagercrantz väljs enhälligt till kassör för 2012.

21. Val av studierådsordförande:
i. Valberedningen har valt att nominera Katja Lundqvistlundqvist till 

studierådsordförande.
ii. Ordförande frågar om andra kandidater.
iii. Katja Lundqvist får berätta om varför hon skall väljas till posten som 

studierådsordförande.
iv. Katja ombeds gå ut från lokalen.
v. Katja Lundqvist väljs enhälligt till studierådsordförande för verksamhetsåret 2012.

22. Val av sportchef:
i. Valberedningen har ingen nominering till posten sportchef.
ii. Ordförande frågar om andra kandidater. Adam Ulander kandiderar själv och Erik 

Norgren blir nominerad till sportchef.
iii. Erik Norgren ombeds lämna lokalen medan Adam Ulander berättar om varför 

han skall väljas till sportchef.
iv. Adam Ulander ombeds lämna lokalen medan Erik Norgren berättar om varför 

han skall väljas till sportchef.
v. Sluten votering sker.
vi. En kortare paus utlyses.
vii. Adam Ulander väljs till sportchef för verksamhetsåret 2012.

23. Val av informationsansvarig:
i. Valberedningen har valt att nominera Niclas Edenvin till informationsansvarig.
ii. Ordförande frågar om andra kandidater. Shervin Shoravi blir nominerad till 

informationsansvarig.
iii. Shervin Shoravi ombeds lämna lokalen medan Niclas Edenvin berättar om varför 

han skall väljas till informationsansvarig.
iv. Niclas Edenvin ombeds lämna lokalen medan Shervin Shoravi berättar om varför 

han skall väljas till informationsansvarig.
v. Båda kandidater ombeds lämna lokalen medan diskussion och votering sker.
vi. Sluten votering sker.
vii. Shervin Shoravi väljs till informationsansvarig för verksamhetsåret 2012.

IT-sektionen! 2011-12-08



24. Val av PR-chef:
i. Valberedningen har inga nomineringar till posten.
ii. Ordförande frågar om andra kandidater. Andreas Valegård och Carl Ekman blir 

nominerade till posten.
iii. Carl Ekman ombeds lämna lokalen medan Andreas Valegård berättar om varför 

han skall väljas till PR-chef.
iv. Andreas Valegård ombeds lämna lokalen medan Carl Ekman berättar om varför 

han skall väljas till PR-chef.
v. Båda kandidater ombeds lämna lokalen medan diskussion och votering sker.
vi. Sluten votering sker.
vii. Jesper Friberg lämnar stormötet.
viii. Ludvig Norinder tillkommer
ix. Carl Ekman väljs till PR-chef för verksamhetsåret 2012.

25. Val av klubbmästare:
i. Valberedningen har valt att nominera Johan Fridh till klubbmästare.
ii. Ordförande frågar om andra kandidater.
iii. Johan Fridh får berätta om varför han skall väljas till posten.
iv. Johan ombeds lämna lokalen medan diskussion och votering sker.
v. Votering sker.
vi. Johan Fridh väljs till klubbmästare för verksamhetsåret 2012.

26. Val av sekreterare:
i. Valberedningen har valt att nominera Malin Lundberg till sekreterare.
ii. Ordförande frågar om andra kandidater. Andreas Lelli blir nominerad till posten.
iii. Andreas Lelli ombeds lämna lokalen medan Malin Lundberg berättar om varför 

hon skall väljas till sekreterare.
iv. Malin Lundberg ombeds lämna lokalen medan Andreas Lelli berättar om varför 

han skall väljas till sekreterare.
v. Båda kandidater ombeds lämna lokalen medan diskussion och votering sker.
vi. Sluten votering sker.
vii. Andreas Lelli väljs till sekreterare för verksamhetsåret 2012.

27. Val av FUM-ledamöter bestående av två ledamöter och två suppleanter.
i. Står i sektionens stadgar att ordföranden skall vara en av dessa två ledamöter.
ii. Sektionen fastställer att Emma Rangert utnämns till FUM-ledamot för 2012.
iii. Joakim Ejenstam och Katja Lundqvist kandiderar till andra ledamotsposten.
iv. Val av ledamöter:

i. Joakim Ejenstam ombeds lämna lokalen medan Katja Lundqvist berättar 
om varför hon skall väljas till FUM-ledamot.

ii. Katja Lundqvist ombeds lämna lokalen medan Joakim Ejenstam berättar 
om varför han skall väljas till FUM-ledamot.

iii. Båda kandidater ombeds lämna lokalen medan diskussion och votering 
sker.

iv. Sluten votering sker.
v. Joakim Ejenstam väljs till ledamot i FUM för verksamhetsåret 2012.

vi. Sektionens två ledamöter blir Joakim Ejenstam och Emma Rangert.
vii. Katja Lundqvist och Victor Stark kandiderar till suppleanter.
viii. Sektionen väljer Victor Stark och Katja Lundqvist till suppleanter i FUM.
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28. Val av två revisorer samt två suppleanter för dessa.
i. Hampus Iggström och Andreas Valegård kandiderar till revisorsposterna.
ii. Sektionen väljer Hampus Iggström och Andreas Valegård till revisorer för 2012.
iii. Victor Stark och Jakob Sennerby kandiderar till revisorsuppleanter.
iv. Sektionen väljer Victor Stark och Jakob Sennerby väljs till revisorsuppleanter för 

2012.
29. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter.

i. Nuvarande sammankallande, Sara Frisk, påpekar att många inte söker genom 
valberedningen i dagsläget.

ii. Emil Björling kandiderar till sammankallande.
iii. Martin Björling och Niclas Edenvin kandiderar till ledamöter.
iv. Sektionen väljer Emil Björling till sammankallande och Martin Björling samt 

Niclas Edenvin till ledamöter.
30. Fastställande av årsavgift samt reducerad årsavgift för nästkommande år.

i. Årsavgifterna fastslås att även fortsättningsvis vara 0 kronor.
31. Övriga frågor.

i. Val till UTN:s valberedning.
i. Åke Lagercrantz och Adam Ullander kandiderar till UTN:s valberedning.
ii. Adam Ullander ombeds lämna lokalen medan Åke Lagercrantz berättar 

om varför han skall väljas till ledamot i valberedningen. 
iii. Åke Lagercrantz ombeds lämna lokalen medan Adam Ullander berättar 

om varför han skall väljas till ledamot i valberedningen.
iv. Båda kandidater ombeds lämna lokalen medan diskussion och votering 

sker.
v. Sluten votering sker.
vi. Åke Lagercrantz väljs till sektionens ledamot i UTN:s valberedning

32. Mötet avslutas 19:36.
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Deltagare:

IT1: 21 
Andreas Lelli!! Richard Lundh! Veronika von Schultz! Mikael Holmberg
Adam Ulander! Anton Carlsson! Tilda Pentikäinen! ! Linus Eriksson
Åke Lagercrantz! Mikaela Jemt!! Adam Olevall! ! Johan Fridh
Niclas Edenvin! Katja Lundqvist! Stina Richard! !
Jakob Sennerby ! Sofia Backman! Emma Lemos! !
Björn Mårtensson! Malin Lundberg! Mikael Ohlsson! !

IT2: 7
Fredrik Liljeblad! Farshid Besharati
Eddie Eriksson!
Linnea Sandelin!
Luis Mauricio!!
Erik Norgren!! !
Love Lindström!

IT3: 13
Johannes Olsson Sandgren ! Marcus Lofvars! ! Joakim Ejenstam
Emma Rangert! ! ! Carl Ekman! ! !
Daniel Wedin! ! ! Hampus Iggström! !
Sara Frisk! ! ! ! Emil Björling!! !
Henrik Grandin! ! ! Shervin Shoravi! !
Jimmy Gunnarsson!! ! Andreas Valegård! !

IT4: 5
Jonas Martinsson
Jonas Arvén Norling
Jonathan Andersson
Jill Karlsson
Jesper Friberg
Ludvig Norinder

IT5: 3
Tobias Skoglund
Andreas Eriksson
Jonny Gunnarsson

ITX: 1
Martin Björling

IT-sektionen! 2011-12-08



Vid protokollet:! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Farshid Besharati
Ordförande:! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Viktor Stark
Justerare:! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Hampus Iggström
Justerare: ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Martin Björling!

Adress: IT-sektionen
!    Uthgård
!    75237
Org. nr: 817606-3280
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