
Protokoll för IT-sektionens stormöte

2016-11-15

Närvarande styrelsemedlemmar: Mikaela Eriksson (Ordförande), Anna Normark (Vice Ordförande),
Filip Gölander (Sekreterare), Christopher Ekfeldt (Sportchef), Andreas Olofsson (Grafiskt
ansvarig), Desirée Björkman (Informationsansvarig), Elsa Rick (Kassör), Sara Gustavsson (Klubbmästare),
Melker Forssell (Studier̊adsordförande), Ebba Hermelin (Klubbmästare)

Även närvarande: Sara Rosenqvist (studievägledare), Amanda Karlsson (Styrelsekontakt UTN)

Mötet öppnas: 15:15

1 Fastställande av mötets behörighet

• Mötet fastställs som behörigt.

2 Val av mötesordförande samt vice mötesordförande

• Matilda Trodin väljs till mötesordförande.

• Mikaela Eriksson väljs till vice mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare

• Filip Gölander väljs till mötessekreterare.

4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

• Elsa Rick och Desireé Björkman väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

5 Godkännande av föreg̊aende stormötes protokoll

• Föreg̊aende stormötes protokoll godkänns.

6 Godkännande av mötets föredragningslista

• Föredragningslistan godkänns med tv̊a motioner som tillägg.
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7 Information fr̊an utomst̊aende

• Sara Rosenqvist informerar om att programmet för tillfället h̊aller p̊a att göras om. Arbetet
fortskrider som planerat.

• Amanda Karlsson fr̊an UTNs styrelse presenterar sig själv och vilken roll hon har som
styrelsekontakt för IT-Sektionen.

8 Presentation av förlöpt verksamhet samt förvaltning

• Styrelsen presenterar den förlöpta verksamheten. Under året har IOOPM-kursen reviderats
ytterligare, ett klubbverk har tillsatts, en extra klubbmästare har valts, revideringen av En-
variabelanalys har hanterats d̊aligt av Universitetet vilket lett till att UTN ska anmäla detta
till UKÄ, en ny grafisk profil har tagits fram, betalning av hemsidan har utretts och sektionen
har bytt bokföringssystem.

9 Diskussionsstund om förlöpt verksamhet

• Ingen fr̊aga eller diskussion kring den förlöpta verksamheten uppst̊ar.

10 Fastställande av röstlängd

• Röstlängden fastställs till 49.

• Röstlängden updateras till 34 kl 17:20.

• Röstlängden updateras till 32 kl 17:45.

11 Revisionsberättelse

• Matilda Trodin presenterar revisionsberättelsen för 2015.

• Revisorerna anser att styrelsen 2015 inte har gjort n̊agra märkbara fel. Det som saknas är
en signatur fr̊an mötesordförande för ett stormöte och en handfull icke bokförda utgifter som
det finns kvitton för.

12 Fr̊aga om ansvarsfrihet för 2015 års styrelse

• Stormötet beslutar att ge 2015 års styrelse ansvarsfrihet.
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13 Val av styrelse för nästkommande verksamhets̊ar

13.1 Val av ordförande

• Sara Gustavsson kandiderar till ordförande.

• Sara Gustavsson väljs till ordförande för verksamhets̊aret 2017.

13.2 Val av vice ordförande tillika representant i UTNs valberedning

• Olivia Lindqvist kandiderar till vice ordförande.

• Olivia Lindqvist väljs till vice ordförande för verksamhets̊aret 2017

13.3 Val av Kassör

• Val av kassör bordläggs till slutet av valen.

• Christian Ormos kandiderar till kassör.

• Max Rylander kandiderar till kassör.

• Christian Ormos väljs till kassör för verksamhets̊aret 2017.

13.4 Val av studier̊adsordförande

• Petter Zethelius kandiderar till studier̊adsordförande.

• Petter Zethelius väljs till studier̊adsordförande för verksamhets̊aret 2017.

13.5 Val av Sportchef

• Christopher Ekfeldt kandiderar till sportchef.

• Christopher Ekfeldt väljs till sportchef för verksamhets̊aret 2017.

13.6 Val av Informationsansvarig

• Val av informationsansvarig bordläggs till slutet av valen.

• Gustav Lindqvist kandiderar till informationsansvarig.

• Gustav Lindqvist väljs till informationsansvarig för verksamhets̊aret 2017.

13.7 Val av Grafiskt ansvarig

• Magnus Gustavsson kandiderar till grafiskt ansvarig.

• Gustav Lindqvist kandiderar till grafiskt ansvarig.

• Emma Lindmark kandiderar till grafiskt ansvarig.

• Emma Lindmark väljs till grafiskt ansvarig för verksamhets̊aret 2017.
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13.8 Val av Klubbmästare

• Caroline Algvere kandiderar till klubbmästare.

• Carolin Algvere väljs till klubbmästare för verksamhets̊aret 2017.

13.9 Val av Sekreterare

• Tijana Barać kandiderar till sekreterare.

• Tijana Barać väljs till sekreterare för verksamhets̊aret 2017.

14 Ajournering

• Mötet journeras till kl 17:15

15 Val av tv̊a ledamöter samt tv̊a suppleanter till UTN:s fullmäktige

• Linda H̊akansson kandiderar till ledamot i UTN:s fullmäktige.

• Sara Gustavsson kandiderar till ledamot i UTN:s fullmäktige.

• Sara Gustavsson väljs till ledamot i UTN:s fullmäktige.

• Linda H̊akansson väljs till ledamot i UTN:s fullmäktige.

• Mikaela Eriksson kandiderar till suppleant för ledamot i UTN:s fullmäktige.

• Filip Gölander kandiderar till suppleant för ledamot i UTN:s fullmäktige.

• Mikaela Eriksson väljs till suppleant i UTN:s fullmäktige.

• Filip Gölander väljs till suppleant i UTN:s fullmäktige.

16 Val av tv̊a internrevisorer samt tv̊a suppleanter

• Elsa Rick kandiderar till internrevisor för styrelsen 2017.

• Adam Woods kandiderar till internrevisor för styrelsen 2017.

• Elsa Rick väljs till internrevisor för styrelsen 2017.

• Adam Woods väljs till internrevisor för styrelsen 2017.

17 Fastställande av årsavgift

• Årsavgiften fastställs till 0kr för verksamhets̊aret 2017.
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18 Propositioner

• Inga inkomna propositioner finns.

19 Motioner

19.1 Andra läsningen av stadgerevidering

• Matilda Trodin föredrar: Vid v̊arens stormöte beslutades att stadgarna ska ändras för att
reflektera att IT-Sektionen representerar b̊ade studenter p̊a IT-programmet och de som läser
masters i inbyggda system. Stormötet ska nu göra andra läsningen av den stadgeändring.

• Stormötet beslutar:

-att: I stadgarna i Kap 1, § 1 ändra till ”Föreningen IT-sektionen, härefter kallad sektio-
nen, är en förening för studerande vid civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi eller
masterprogrammet i inbyggda system, vid Uppsala universitet.”

-att: I stadgarna i Kap 3 § 1 ändra till ”Berättigad att vinna medlemskap i sektionen är envar
studerande vid civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi eller masterprogrammet i
inbyggda system, vid Uppsala universitet.”

19.2 Motion om kioskansvarig

• Tv̊a motioner ang̊aende fastställandet av en kioskansvarig har inkommit. Dessa ställs mot
varandra d̊a de är ömsesides uteslutande.

• Adam föredrar: För att kiosken ska bli mer strukturerad anser Adam att styrelsen ska välja
en ledamot som är ansvarig för kiosken.

• Matilda förklarar den andra motionen som inkommit fr̊an Eric Stenberg. Eric anser att kassör
ska permanent vara kioskansvarig.

• Stormötet beslutar:

-att: Styrelsen skall utse en styrelsemedlem som har ansvar för kiosken vid årets första
styrelsemöte.

-att: Uppdra styrelsen att till v̊arens stormöte ta fram styrdokument för hur kiosken skall
bedrivas, där det även ska st̊a hur kioskansvarig utses.

20 Övriga fr̊agor

• Diskussion kring vad medlemmarna anser om att kioskens priser kan höjas ifall sektionen
börjar beställa regelbundet och f̊a utkört istället för att åka och köpa. De närvarande medlem-
marna är överens om att det är värt n̊agra kronor mer ifall det alltid är p̊afyllt i kiosken.

Mötet avslutas: 18:12
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Matilda Trodin,
mötesordförande

Signatur

Filip Gölander, sekreterare

Signatur

Desireé Björkman, justerare

Signatur

Elsa Rick, justerare

Signatur


