
Protokoll för IT-sektionens stormöte

2020-05-06

Styrelsens medlemmar: Hanna Dahl (Ordförande), Aishwarya Gupta (Vice Ordförande),
Viktor Ytterborn (Sekreterare), Joel Söder (Sportchef), Rasmus Kreku Hofvander
(Grafiskt ansvarig), Elsa Kidman (Informationsansvarig), Ludvig Westerholm (Kassör),
Martin Larsson (Klubbmästare), Ebba Löwgren (Klubbmästare), Kimiya Ata
(Studier̊adsordförande), Märta Haeggström (Studiesocialt Ansvarig)

Även närvarande: Henny Henriksson Larsson, Elisabeth Ryan, Elsa Rick, Adam Woods, Pontus
Eriksson

Mötet öppnas: 15:30

1 Val av mötesordförande samt vice mötesordförande

• Hanna Dahl väljs till mötesordförande.

• Joel Söder väljs till vice mötesordförande.

2 Val av mötessekreterare

• Viktor Ytteborn 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 82.

• Röstlängden fastställs till 80 kl 16:36

• Röstlängden fastställs till 79 kl 16:55

• Röstlängden fastställs till 78 kl 16:56

• Röstlängden fastställs till 77 kl 17:27

• Röstlängden fastställs till 76 kl 17:49

• Röstlängden fastställs till 75 kl 17:50
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• Röstlängden fastställs till 74 kl 18:00

• Röstlängden fastställs till 73 kl 18:02

• Röstlängden fastställs till 72 kl 18:15

• Röstlängden fastställs till 70 kl 19:41

• Röstlängden fastställs till 72 kl 19:47

• Röstlängden fastställs till 70 kl 20:05

• Röstlängden fastställs till 72 kl 20:12

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 Henny Henriksson Larsson (UTN-representant)

Henny informerar om de resurser som finns tillgängliga för medlemmarna i sektionen hos UTN.
Ka↵e för åsikt hos UTN h̊alls för närvarande hos UTN för att undersöka studiebevakning.
Infomation om hur UTN arbetar med närvarande covid-19, vad som är tillgängligt och inte.
Uppmaning till extra arbete med nya studenter under hösten utifall att mottagningen inte
blir av. FUM ledmöter sökes till UTN för närvarande.

9 Presentation av verksamheten samt information fr̊an styrel-
sen

Styrelsen presenterar hur arbetet har fortlöpt under v̊arterminen.

Verksamheten v̊aren 2020 har haft stort fokus p̊a den studiesociala miljön för medlemmar-
na. Medlemmarna inom programmet har f̊att chansen att tycka till genom 4 olika enkäter.
Styrelsen har försökt öka kommunikation och transparensen med medlemmarna genom att
meddela om åtgärder som har gjorts.
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Följande åtgärder nämns:

• Renovering och användande av tavla för kontaktuppgifter och eventinformation

• Användning av verksamhetsberättelse

• Eventpolicy har skapats för klubbverket med riktlinjer för event.

• Arbetsgrupper har numera en huvudansvarig.

• Uttagningen av klubbverk fr̊an september till februari för att undvika uttagning baserad p̊a
intryck fr̊an mottagningen.

• Intervjuer införs av alla deltagare i sök till klubbverket.

• Studiesocialt utskott skapas för att möta behovet av studiesociala event.

• Värdegrund, policys och handlingsplan skapas för att skapa riktlinjer och ett l̊angsiktigt ar-
bete inom sektionen.

Utöver att granska den studiesociala miljön har styrelsen granskat sektionens dokument med
följande åtgärder:

• Ny GDPR policy har skapats

• Ett förslag om omfördelning av styrelseposter har skapats

• Klassr̊ad och skyddsombud läggs till uppdraget programr̊ad

Styrelsen har under året haft styrelsemöten med vissa undantag varje tisdag samt torsdag
i sektionsrummet p̊a ITC i Uppsala och över applikationen Zoom. Styrelsen har även haft
fyra arbetskvällar. Styrelsen har även deltagit i en sammankomst mellan olika datatekniska
högskolor i Lund för att b̊ade stärka relationer mellan svenska universitet och utbyta infor-
mation gällande sektionsarbete.

10 Proposition fr̊an styrelsen

10.1 Proposition för Policydokument

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen anser att sektionen behöver en standardiserad bild över hur
styrelse och medlemmar bör agera. En best̊aende samling dokument som kan användas för
att motivera beslut och ge en större kontinuitet inom sektionen. Därför har styrelsen med
återkoppling fr̊an medlemmar tagit fram en samling policydokument, en värdegrund och en
handlingsplan för kränkande behandling.

Utöver att godkänna dessa dokument anser styrelsen att dokumenten bör förankras i sek-
tionens stadgar för att understryka deras väsentlighet.
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Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att godkänna policydokument, värdegrund och handlingsplan vid kränkande behandling.

Att lägga till ny paragraf i kapitel 3
”Medlem i föreningen IT-Sektionen agerar i enlighet med bestämmelser i r̊adande policydo-
kument.”

Stormötet g̊ar till diskussion.

Fredrik Yngve presenterar yrkande mot styrelsens proposition med förklaring:

Genom att godkänna policydokumetet för lika villkor som de ser ut i dagsläget kommer
den årliga han,hen,den respektive hon,hen,den sittingen bryta mot v̊ar policy. Eftersom att
sektionen planerar att fortskrida med evenemangen bör det göras utrymme för det i policydo-
kumentet.

Fredrik Yngve yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende:

Att i policydokumentet för lika villkor, under rubriken ”detta gäller”, göra ett tillägg till
punkt tv̊a:

Fr̊an:
”Ingen individ eller grupp av individer f̊ar särbehandlas i relation till andra p̊a grund av kön,
könsidentitet- eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, politisk uppfattning, social bakgrund eller val av
utbildning.”

Till:
”Ingen individ eller grupp av individer f̊ar särbehandlas i relation till andra p̊a grund av kön,
könsidentitet- eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, politisk uppfattning, social bakgrund eller val av
utbildning. (Sittningar som riktas mot en specifik målgrupp ska ha en motsvarighet för ute-
bliven målgrupp)”

Elsa Rick och Erik Norén presenterar ett ändringsyrkande p̊a Fredrik Yngves yrkande:

Att revidera tillägget till punkt tv̊a i policydokumentet för lika villkor:

Fr̊an:
”(Sittningar som riktas mot en specifik målgrupp ska ha en motsvarighet för utebliven
målgrupp)”

Till:
”(Evenemang som riktas mot en specifik målgrupp ska ha en motsvarighet för exkluderad
målgrupp)”

Fredrik Yngve jämkar sig med ändringsyrkandet.
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Stormötet beslutar:
Att godkänna styrelsen proposition för policydokument, reviderad i enlighet med yrkande
fr̊an Fredrik Yngve.

10.2 Proposition för nya stadgerevideringar

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen anser att det för närvarande inte finns tillräckliga medel att age-
ra mot en styrelsemedlem som grovt missköter sitt arbete eller agerar p̊a ett sätt sektionen
inte kan st̊a för. Därför bör det i stadgarna finnas en lösning i form av att en medlem i sty-
relsen kan avstängas fr̊an sitt ämbete fram tills att sektionen kan besluta om dennes framtid.

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

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

Ett stavfel i kapitel 8 §2 bör ocks̊a åtgärdas.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att lägga till ny paragraf vid kapitel 5
”Styrelsen äger rätt att tillfälligt suspendera en styrelsemedlem. Vid ett extrainsatt stormöte
röstas om styrelsemedlemmens framtid i styrelsen.”

Att lägga till ny paragraf vid kapitel 5
”Medlem i styrelsen måste 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.”

Stormötet g̊ar till diskussion.

Under diskussion kommer stormötet med följande kritik av förslaget:

Det finns inte tillräcklig specifikation om hur en situation där en styrelsemedlem kan ute-
slutas skall hanteras. Tolkningsutrymmet är allt för stort i dess nuvarande stadie. Styrelsen
bör presentera ett genomarbetat system där oklarheter reds ut och tydliga ramverk specifice-
ras.

Filip Åslin yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende

Att bordlägga tillägget av paragrafen vid kapitel 5: ”Styrelsen äger rätt att tillfälligt suspen-
dera en styrelsemedlem. Vid ett extrainsatt stormöte röstas om styrelsemedlemmens framtid
i styrelsen.” till nästkommande stormöte.

Stormötet beslutar:
Att godkänna styrelsen proposition för nya stadgarevideringar med reservation för tillägget i
kapitel 5: ”Styrelsen äger rätt att tillfälligt suspendera en styrelsemedlem. Vid ett extrainsatt
stormöte röstas om styrelsemedlemmens framtid i styrelsen.” enligt Filip Åslins yrkande.

Att bordlägga tillägget i kapitel 5: ”Styrelsen äger rätt att tillfälligt suspendera en styrelse-
medlem. Vid ett extrainsatt stormöte röstas om styrelsemedlemmens framtid i styrelsen.” till
nästkommande stormöte.

10.3 Proposition för ny styrelsepost

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen anser att stormötet bör införa 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.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att godkänna postbeskrivningen för posten Studiesocialt ansvarig



Protokoll för IT-sektionens stormöte, 2020-05-06 sida 7

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,
Grafiskt ansvarig, Studier̊adsordförande, tv̊a Klubbmästare, Sportchef, Informationsansvarig
och Studiesocialt ansvarig.”

Stormötet g̊ar till diskussion.

Under diskussion kommer stormötet med följande kritik av förslaget:

Utvärderingsperioden som tänktes tillfalla posten under föreg̊aende stormöte upplevs som
den inte har förflutit än. Dessutom har styrelsen agerat under extraordinära omständigheter
med COVID-19. Studiesocialt Ansvarig känns som en post i styrelsen som inte än har haft
tid för en fullständig utvärdering. Beslutet att förverkliga rollen bör inte förhastas.

Joel Waldenbäck yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende:
Att bordlägga beslutet om att posten som Studiesocialt Ansvarig ska skrivas in i stadgarna
till höstens stormöte.

Stormötet beslutar:
Att bordlägga beslutet om att posten som Studiesocialt Ansvarig ska skrivas in i stadgarna
till höstens stormöte.

10.4 Proposition omfördelning av styrelsearbete

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: 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 Vice ordförande och Kassör samlas
under Vice ordförande. Även arbetsuppgfiterna hos Grafiskt ansvarig och Informationsansva-
rig samlas under Informationsansvarig.

Ändringarna finns skildrade i de bifogade postbeskrivningarna för Ordförande, Vice ordförande
och Informationsansvarig. Bl̊a markeringar innebär ett tillägg, röda markeringar innebär att
markeringen ska strykas fr̊an postbeskrivningen.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att godkänna postbeskrivningen för Ordförande, Vice ordförande och Informationsansvarig.

Att revidera kap 5 §1
Fr̊an:
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”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, Studi-
er̊adsordförande, tv̊a Klubbmästare, Sportchef, 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 17. Beslut vid
stormöte fattas med enkel majoritet, utom i fr̊aga där kvalificerad majoritet krävs enligt den-
na stadga.”

Stormötet g̊ar till diskussion.

Fredrik Yngve presenterar yrkande mot styrelsens proposition med förklaring:

Det är av stor vikt att understryka att ändringar i postbeskrivningar måste skjutas upp
tills dess att denna proposition röstas genom igen p̊a ett senare möte. Om detta inte skulle
göras och förändringar röstas genom idag, skulle ändringen i postbeskrivning gälla fr̊an och
med efter stormötet. Vilket skulle innebära problem för de fungerande rollerna vi har idag.

Fredrik Yngve yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende:

Att göra ett tillägg i propositionen som innebär att förändringar i postbeskrivningar inte
gäller först att propositionen röstas genom igen p̊a nästkommande möte.

Styrelsen jämkar sig med förslaget fr̊an Fredrik Yngve.

Under diskussion kommer stormötet med följande kritik av förslaget:

V̊aren som har g̊att har inte varit representativ av arbetsbördan hos en typisk v̊ar med an-
ledning av COVID-19. Dessutom har arbetet under hösten inte räknats in i analysen. Därför
känns styrelsens bedömning, att rollen som kassör inte är en tung post, inte rimlig. Utöver
detta är Ordförandets roll är allt för stor för att kunna ta sig an internationellt ansvar ocks̊a.

Med anledning av ovanst̊aende och stormötets syn p̊a omfördelningen av styrelsearbete pre-
senterar styrelsen ett ändringsyrkande av propositionen:

Att godkänna postbeskrivningen för informationsansvarig, med förutsättningen att postbe-
skrivningen börja gälla efter att denna proposition röstas genom igen p̊a det nästkommande
stormötet.

Att revidera kap 5 §1
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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
denna stadga.”

10.5 Ajournering

Ajournering, mötet ajourneras till 18:30

10.6 Forts. Proposition omfördelning av styrelsearbete

Stormötet beslutar:
Att godkänna postbeskrivningen för informationsansvarig, med förutsättningen att postbe-
skrivningen börja gälla efter att denna proposition röstas genom igen p̊a det nästkommande
stormötet.

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, Studi-
er̊adsordförande, 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 beslutsförigt när antalet röstberättigade uppg̊ar till minst 19. Beslut vid
stormöte fattas med enkel majoritet, utom i fr̊aga där kvalificerad majoritet krävs enligt
denna stadga.”
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10.7 Proposition för revidering av övriga postbeskrivningar

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen har gjort en rad förändringar till postbeskrivningar för att ge
en tydligare bild av vilka förväntningar som sätts p̊a de olika posterna i styrelsen. Ändringarna
finns skildrade i de bifogade postbeskrivningarna för Studier̊adsordförande, Sekreterare, Sport-
chef och Klubbmästare. Bl̊a markeringar innebär ett tillägg, röda markeringar innebär att
markeringen ska strykas fr̊an postbeskrivningen.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att godkänna postbeskrivningen för Studier̊adsordförande, Sekreterare, Sportchef och Klubbmästare.

Stormötet g̊ar till diskussion.

Stormötet beslutar:
Att godkänna postbeskrivningen för Studier̊adsordförande, Sekreterare, Sportchef och Klubbmästare.

10.8 Proposition för stadgerevidering fr̊an föreg̊aende stormöte

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen anser att stormötet skall genomföra en stadgerevidering enligt
förklaringar i dokumentet ”Propostion nya stadgerevideringar HT2019.pdf”

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende

Att godkänna föreg̊aende stormötets stadgerevideringar

Stormötet g̊ar till diskussion.

Stormötet beslutar:
Att godkänna föreg̊aende stormötets stadgerevideringar

11 Föredragning av revisionsberättelse 2017

Elsa Rick och Adam Woods presenterar revisionsberättelse fr̊an 2017. De rekommenderar
ansvarsfrihet för styrelsen 2017.

12 Fr̊aga om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

Stormötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhets̊aret 2017.
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13 Föredragning av revisionsberättelse 2019

Johan Boström och Pontus Eriksson presenterar revisionsberättelse fr̊an 2019. De rekommen-
derar ansvarsfrihet för styrelsen 2019.

14 Fr̊aga om ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

Stormötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhets̊aret 2019.

15 Valärenden

15.1 Andre klubbmästare

• Isak Almgren kandiderar till andre klubbmästare.

• Leonora Stiernborg kandiderar till andre klubbmästare.

• Leonora Stiernborg väljs till andre klubbmästare.

15.2 Sportchef

• Petter Jerndal kandiderar till sportchef.

• Carl Wallskog kandiderar till sportchef.

• Petter Jerndal väljs till sportchef.

15.3 IT-sektionens valberedning

• Liv Cederin kandiderar till ledamot i sektionens valberedning.

• Ulrika Bremberg kandiderar till ledamot i sektionens valberedning.

• Elias Insulander kandiderar till ledamot i sektionens valberedning.

• Liv Cederin väljs som ledamot i sektionens valberedning.

• Ulrika Bremberg väljs som ledamot i sektionens valberedning.

• Elias Insulander väljs som ledamot i sektionens valberedning.

15.4 Representanter till programr̊adet

• Mette Nordqvist kandiderar till representant i programr̊adet.

• Miranda Kiss-Deáki kandiderar till representant i programr̊adet.

• Mette Nordqvist väljs väljs som representant i programr̊adet.

• Miranda Kiss-Deáki väljs som representant i programr̊adet.
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16 Övriga fr̊agor

• Fr̊aga till styrelsen: Kan de enkäter om studiesocialt välmående som gjorts under terminen
delas med sektionen? Styrelsen besvarar fr̊agan med att saken ska undersökas och återkoppling
sker framöver.

Mötet avslutas: 20:25

Hanna Dahl, ordförande

Signatur

Viktor Ytterborn, sekreterare

Signatur

Kimiya Ata, justerare

Signatur

Ebba Löwgren, justerare

Signatur

Llanbedr Vanya
be ddddgm


