
Protokoll för IT-sektionens stormöte

2020-11-24

Styrelsens medlemmar: Hanna Dahl (Ordförande), Aishwarya Gupta (Vice Ordförande),
Viktor Ytterborn (Sekreterare), Petter Jerndal (Sportchef), Elsa Kidman (Informationsansva-
rig), Ludvig Westerholm (Kassör), Leonora Stiernborg (Klubbmästare), Ebba Löwgren (Klubbmästare),
Kimiya Ata (Studier̊adsordförande), Märta Haeggström (Studiesocialt Ansvarig)

Även närvarande: Torun Moberg

Mötet öppnas: 17:22

1 Val av mötesordförande samt vice mötesordförande

• Hanna Dahl väljs till mötesordförande.

• Aishwarya Gupta väljs till vice mötesordförande.

2 Val av mötessekreterare

• Viktor Ytterborn väljs till mötessekreterare.

3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

• Ebba Löwgren väljs till justeringsman tillika rösträknare.

• Kimiya Ata väljs till justeringsman tillika rösträknare.

4 Fastställande av röstlängd

• Röstlängden fastställs till 68 kl 17:25

• Röstlängden fastställs till 70 kl 17:33

• Röstlängden fastställs till 71 kl 18:20

• Röstlängden fastställs till 72 kl 19:01

• Röstlängden fastställs till 73 kl 19:13

• Röstlängden fastställs till 72 kl 19:48

• Röstlängden fastställs till 71 kl 20:03
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5 Fastställande av mötets behörighet

• Mötet fastställs som behörigt.

6 Godkännande av mötets föredragningslista

• Föredragningslistan godkänns.

7 Godkännande av föreg̊aende stormötets protokoll

• Föreg̊aende stormötets protokoll godkänns.

8 Information fr̊an utomst̊aende

8.1 Torun Moberg (UTN Representant)

Torun berättar om UTN:s verksamhet. Framför en eloge till IT-programmet och dess hjälp
med studiebevakning. Vidare information om sök till k̊arverksamheten. P̊aminnelse om att
utnyttja UTNs resurser. Studiesocialt ansvarig hos UTN p̊aminner om diskrimineringsenkät
som är p̊aväg ut innan jul. Tips att söka till UTNs valberedning och FUM.

8.2 Helena Frestadius (Q+)

Presentation om verksamhet och engagemang hos Q+ gruppen. Jobbar med lika villkor p̊a
institutionen. Värnar om lika behandling p̊a programmet. Nätverk för kvinnor och icke-binär,
finns till för att stötta varandra. Jobbet sker även inom rekrytering för att f̊a folk till pro-
grammet.

9 Presentation av verksamheten samt information fr̊an styrel-
sen

Styrelsen presenterar en sammanställning av verksamhets̊aret 2020. Därbland hur arbetet
har utförts i form av möten och arbetskvällar. Hur detta anpassades efter COVID-19. Vil-
ka huvudsakliga arbetsomr̊aden och framsteg som gjorts under året. Vilka evenemang som
har annordnas. Även en samling r̊ad till nästkommande styrelse, för att ge kontinuitet i de
arbetsomr̊aden som kan vara värda att undersöka.

10 Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställs till 0 kr för verksamhets̊aret 2021.
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11 Proposition fr̊an styrelsen

11.1 Proposition för stadgarevidering fr̊an föreg̊aende stormöte

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen anser att sektionens policydokument bör förankras i sektionens
stadgar för att understryka deras väsentlighet.

Styrelsen anser att det bör klargöras i stadgar att en styrelsemedlem som representerar sek-
tionen m̊aste vara en medlem i sektionen.

Det bör införas krav p̊a verksamhetsberättelse fr̊an styrelsens mandatperiod för att ge ökad
transparens och klarhet i styrelsearbetet.

Ett stavfel i kapitel 8 §2 bör åtgärdas.

Styrelsen anser att posterna som finns i styrelsen bör justeras och arbetet omfördelas. Detta
för att ge samtliga roller relevans och en rimlig arbetsbörda.
Genom denna omfördelning kan arbetsuppgifterna hos Grafiskt ansvarig och Informationsan-
svarig samlas under Informationsansvarig.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende:
Att lägga till ny paragraf i kapitel 3
”Medlem i föreningen IT-Sektionen agerar i enlighet med bestämmelser i r̊adande policydo-
kument.”

Att lägga till ny paragraf vid kapitel 5
”Medlem i styrelsen m̊aste vara medlem i sektionen.”

Att revidera kap 4 §7
Fr̊an:

§7 ”Vid december stormöte skall följande punkter förekomma:

• Val av styrelse för nästkommande verksamhets̊ar

• Val av representanter till UTN:s fullmäktige

• Val av revisorer

• Fastställande av årsavgift”

Till:

§7 ”Vid december stormöte skall följande punkter förekomma:

• Val av styrelse för nästkommande verksamhets̊ar

• Val av representanter till UTN:s fullmäktige

• Val av revisorer

• Fastställande av årsavgift
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• Presentation av verksamhetsberättelse”

Att revidera kap 8 §2
Fr̊an:
”Beslut om stadgeändring fattas av stormötet. För att ändringsförslag skall bli gällande krävs
att minst tv̊a tredjedelar av rötberättigade biträder förslaget p̊a tv̊a efterföljande ordinarie
stormöten.”
Till:
”Beslut om stadgeändring fattas av stormötet. För att ändringsförslag skall bli gällande krävs
att minst tv̊a tredjedelar av röstberättigade biträder förslaget p̊a tv̊a efterföljande ordinarie
stormöten.”

Att revidera kap 5 §1
Fr̊an:
”Styrelsen best̊ar av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör,
Grafiskt ansvarig, Studier̊adsordförande, tv̊a Klubbmästare, Sportchef och Informationsan-
svarig.”
Till:
”Styrelsen best̊ar av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör,
Studier̊adsordförande, tv̊a Klubbmästare, Sportchef och Informationsansvarig.”

Att revidera kap 4 §4
Fr̊an:
”Ett stormöte är är beslutsförigt när antalet röstberättigade uppg̊ar till minst 21. Beslut vid
stormöte fattas med enkel majoritet, utom i fr̊aga där kvalificerad majoritet krävs enligt den-
na stadga.”
Till:
”Ett stormöte är är beslutsförigt när antalet röstberättigade uppg̊ar till minst 19. Beslut vid
stormöte fattas med enkel majoritet, utom i fr̊aga där kvalificerad majoritet krävs enligt den-
na stadga.”
Stormötet g̊ar till diskussion.

Stormötet beslutar:
Att godkänna stadgarevidering fr̊an föreg̊aende stormöte.

11.2 Propostion för ny styrelsepost

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen ser potential i att stormötet inför en ny styrelsepost vid namn
”Studiesocialt ansvarig” som ska ha hand om de studiesociala fr̊agorna i sektionen och sköta
ett studiesocialt utskott. Styrelsen anser att detta är en viktig post för att det ska finnas en
tydlig kontaktperson för de studiesociala fr̊agorna s̊a att sektionens medlemmar vet vart de
ska vända sig.
Stormötet HT-2019 valde in en studiesocalt ansvarig i en förtroendevald roll för verksam-
hets̊aret 2020. Den nu sittande styrelsen fick i uppgift att utvärdera relevansen hos posten.
Styrelsen anser inte att året som g̊att har varit representativt av ett normalt verksamhets̊ar,
därför bör posten f̊a ytterligare tid att utvärderas hos nästkommande styrelse.
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Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende:
Att stormötet ska välja en ny studiesocialt ansvarig i en förtroendevald roll för verksam-
hets̊aret 2021.
Att styrelsen som väljs p̊a nuvarande stormöte skall utvärdera relevansen hos posten som
studiesocialt ansvarig under det kommande verksamhets̊aret. Utvärderingen skall presenteras
för medlemmarna i sektionen under stormötet HT-2021. Därefter beslutar stormötet om pos-
ten ska bli en del av styrelsen och skrivas in i sektionens stadgar.

Stormötet g̊ar till diskussion.

Stormötet beslutar:
Att godkänna propositionen för posten studiesocialt ansvarig under verksamhets̊aret 2021.

11.3 Propostion för revidering av postbeskrivningar

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen anser att postbeskrivningen för samtliga roller i styrelsen bör
understryka vikten att skapa ett testamente och överlämna det till efterträdande för samtliga
poster. Därför bör detta läggas till i de postbeskrivningar där det saknas.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att lägga till ny paragraf under rubriken skyldigheter för Ordförande, Vice Ordförande och
Kassör:
”Tillverka ett testamente till efterträdande postnamn.”

Stormötet g̊ar till diskussion.

Stormötet beslutar:
Att godkänna propositionen för revidering av postbeskrivningar.

12 Föredragning av revisionsberättelse 2018

Stormötet tar del av Christian Ormos revisionsberättelse för styrelsen under verksamhets̊aret
2018. Denne rekommenderar ansvarsfrihet.

13 Fr̊aga om ansvarsfrihet för 2018 års styrelse

Stormötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhets̊aret 2018.

14 Presentation av styrelseposter och förtroendevalda

Kort presentation för de oinitierade i vilka roller som finns tillgängliga inom styrelsen och
som förtroendevald hos sektionen. Samtliga tillgängliga poster f̊ar en presentation av de
förtroendevalda som kliver av till verksamhets̊aret 2021.
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15 Valärenden

15.1 Ordförande

• Alfred Barwe Paul kandiderar till ordförande.

• Alfred Barwe Paul väljs till ordförande.

15.2 Vice ordförande

• Gustaf Nolgren kandiderar till vice ordförande.

• Gustaf Nolgren väljs till vice ordförande.

15.3 Kassör

• Theo Nygren kandiderar till kassör.

• Theo Nygren väljs till kassör.

15.4 Sekreterare

• Josefin Janeblom kandiderar till sekreterare.

• Josefin Janeblom väljs till sekreterare.

16 Ajourering

Mötet ajourneras till 19:55

17 Fortsättning valärenden

17.1 Informationsansvarig

• Carl Wallskog kandiderar till informationsansvarig.

• Carl Wallskog väljs till informationsansvarig.

17.2 Sportchef

• Jacob Dillström kandiderar till sportchef.

• Jacob Dillström väljs till sportchef.
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17.3 Studier̊adsordförande

• Fanny Hermansson kandiderar till studier̊adsordförande.

• Fanny Hermansson väljs till studier̊adsordförande.

17.4 Studiesocialt Ansvarig

• Sofia Alfsson kandiderar till klubbmästare.

• Sofia Alfsson väljs till klubbmästare.

17.5 Klubbmästare

• Ella Hallgren kandiderar till klubbmästare.

• Ella Hallgren väljs till klubbmästare.

17.6 Förtroendevalda

• Ludvig Westerholm kandiderar till revisor.

• Viktor Ytterborn kandiderar till revisor.

• Ludvig Westerholm väljs som revisor.

• Viktor Ytterborn väljs som revisor.

• Aria Assadi kandiderar till suppleant till revisor.

• Petter Jerndal kandiderar till suppleant till revisor.

• Aria Assadi väljs som suppleant till revisor.

• Petter Jerndal väljs som suppleant till revisor.

• Daniel Bäckner kandiderar till ledamot i UTNs fullmäktige.

• Emil Wormbs kandiderar till ledamot i UTNs fullmäktige.

• Simon Larsson kandiderar till ledamot i UTNs fullmäktige.

• Daniel Bäckner väljs som ledamot i UTNs fullmäktige.

• Emil Wormbs väljs som ledamot i UTNs fullmäktige.

• Simon Larsson väljs som ledamot i UTNs fullmäktige.

• Anna Hellman kandiderar till suppleant i UTNs fullmäktige.
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• My Lindenius kandiderar till suppleant i UTNs fullmäktige.

• Daniel Cada kandiderar till suppleant i UTNs fullmäktige.

• Anna Hellman väljs som suppleant i UTNs fullmäktige.

• My Lindenius väljs som suppleant i UTNs fullmäktige.

• Daniel Cada väljs som suppleant i UTNs fullmäktige.

18 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

Mötet avslutas: 20:14

Hanna Dahl, ordförande

Signatur

Viktor Ytteborn, sekreterare

Signatur

Ebba Löwgren, justerare

Signatur

Kimiya Ata, justerare

Signatur


