
Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2021-11-24

Styrelsens medlemmar: Alfred Barwe Paul (Ordförande), Gustav Nolgren (Vice Ordförande),
Josefin Janeblom (Sekreterare), Jacob Dillström (Sportchef), Carl Wallskog (Informationsan-
svarig), Theo Nygren (Kassör), Klara Hugo (Klubbmästare), Ella Hallgren (Klubbmästare),
Fanny Hermanson (Studier̊adsordförande), Sofia Alfsson (Studiesocialt Ansvarig)

Även närvarande: Pelle Ingvast

Mötet öppnas: 17:30

1 Val av mötesordförande samt vice mötesordförande

• Alfred Barwe Paul väljs till mötesordförande.

• Theo Nygren väljs till vice mötesordförande.

2 Val av mötessekreterare

• Josefin Janeblom väljs till mötessekreterare.

3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

• Jacob Dillström väljs till justerare tillika rösträknare.

• Sofia Alfsson väljs till justerare tillika rösträknare.

4 Fastställande av röstlängd

• Röstlängden fastställs till 57 kl 17:35.

• Röstlängden fastställs till 58 kl 17:50.

• Röstlängden fastställs till 59 kl 18:20.

• Röstlängden fastställs till 58 kl 18:55.

5 Fastställande av mötets behörighet

• Mötet fastställs som behörigt.
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6 Godkännande av mötets föredragningslista

• Föredragningslistan godkänns.

7 Godkännande av föreg̊aende stormötets protokoll

• Föreg̊aende stormötets protokoll godkänns.

8 Information fr̊an utomst̊aende

8.1 Pelle Ingvast (UTN-representant)

Pelle Ingvast berättar om UTN:s verksamhet och dess resurser. Uppmanar till att framföra
motioner till FUM samt informerar om det nuvarande arbetet ang̊aende flytten och de nya
sektionsrummen.

9 Presentation av verksamheten samt information fr̊an styrel-

sen

Styrelsen presenterar en sammanställning av verksamhets̊aret 2021. Därbland vilka evene-
mang som har anordnats, arbetet ang̊aende flytt och nya sektionsrum samt ny hemsida. Även
r̊ad till nya styrelsen läses upp med syfte att hjälpa samt skapa kontinuitet.

10 Diskussionsstund ang. verksamheten samt förvaltning

Stormötet öppnade upp för diskussion, ingen åsikt framfördes.

11 Fastställande av medlemsavgift

Årsavgiften fastställs till 0 kr för verksamhets̊aret 2022.

12 Propositioner fr̊an styrelsen

12.1 Proposition för Engagemangs- och förtjänstmedaljer inom IT-sektionen

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: Styrelsen anser att n̊agot bör finnas för att visa uppskattning för engage-
rade inom IT-sektionen och göra engagemang mer eftertraktansvärd.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att förtroendevalda inom IT-sektionen ska erh̊alla IT-Sektionens engagemangsmedalj i brons
efter slutförande av sitt mandat för verksamhets̊aret 2022.
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Att förtroendevalda inom IT-sektionens Styrelse ska erh̊alla IT-Sektionens engagemangs-
medalj i silver efter slutförande av sitt mandat.

Att p̊a v̊aren eller höstens stormöte rösta fram en person (om lämplig person finnes) att
erh̊alla IT-Sektionens förtjänstmedalj i guld.

Att gamla engagerade skall erbjudas chans att köpa engagemangsmedalj till inköpspris som
denne är berättigad till.

Stormötet g̊ar till diskussion.

Fredrik Yngve yrkar p̊a att exkludera “för verksamhets̊aret 2022” fr̊an “Att förtroendevalda
inom IT-sektionen ska erh̊alla IT-Sektionens engagemangsmedalj i brons efter slutförande av
sitt mandat för verksamhets̊aret 2022.”.

Oskar Perers yrkar p̊a att ersätta “Att p̊a v̊aren eller höstens stormöte rösta fram en person
(om lämplig person finnes) att erh̊alla IT-Sektionens förtjänstmedalj i guld.” med “Att p̊a
v̊aren eller höstens stormöte skall styrelsen utse en person (om lämplig person finnes) bland
nomineringar att erh̊alla IT-Sektionens förtjänstmedalj i guld.”.

Styrelsen jämkar sig med Fredrik Yngves samt Oskar Perers förslag.

Stormötet beslutar:
Att bifalla Fredrik Yngves ändringsförslag.

Styrelsens förslag ställs mot Oskar Perers ändringsförslag.

Stormötet beslutar:
Att bifalla Oskar Perers ändringsförslag.

Styrelsens förslag med ändringar ställs mot avslag.

Stormötet beslutar:
Att bifalla propositionen med ovannämna ändringar.

12.2 Proposition för att ing̊a Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: IT-sektionen anser att ett medlemskap i Sveriges Akademiska Idrottsförbund
skulle vara gynnsamt för sportsidan av sektionen. Vid medlemskap f̊ar sektionen bidrag för
varje träningstillfälle och för varje person som deltar. Sektionen f̊ar möjlighet att delta i större
arrangemang som studentiaden och student-SM.

Medlemskap kostar runt 400-600 kr per år beroende p̊a hur många aktiva studenter som
utövar sporter inom sektionen.
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Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att IT-sektionen blir medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

Stormötet g̊ar till diskussion.

Stormötet beslutar:
Att IT-sektionen blir medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

12.3 Proposition för ytterligare testperiod av posten studiesocialt ansvarig

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-2020 valde in en studiesocalt ansvarig i en förtroendevald roll
för verksamhets̊aret 2021. 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 verk-
samhets̊ar, och att posten därför bör f̊a ytterligare tid att utvärderas i nästkommande styrelse.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att stormötet ska välja en ny studiesocialt ansvarig i en förtroendevald roll för verksam-
hets̊aret 2022.

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-2022. 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 ytterligare en testperiod av posten studiesocialt ansvarig skall ske under verksamhets̊aret
2022.

12.4 Proposition för ändring av postbeskrivningar

Föredragande: IT-Sektionens styrelse
Ämnesbeskrivning: För närvarande r̊ader ansvaret att utse skyddsombud för årskurs 1-4 under
studier̊adsordförandes arbetsuppgifter. Eftersom skyddsombuden har ansvar inom arbetsmiljö
anser styrelsen att detta bör ing̊a i posten studiesocialt ansvarig. Inom UTN diskuteras fr̊agan
i det studiesociala utskottet.

Styrelsen yrkar med avseende p̊a ovanst̊aende
Att tilldela ansvaret för tillsättningen av skyddsombud till Studiesocialt ansvarig.

Att ta bort punkter ang̊aende skyddsombud fr̊an Studier̊adsordförandes postbeskrivning.
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Stormötet g̊ar till diskussion.

Stormötet beslutar:
Att godkänna ändringarna av postbeskrivningarna för posterna studiesocialt ansvarig samt
studier̊adsordförande.

13 Valärenden

13.1 Presentationer av styrelseposter

Samtliga styrelseposter presenteras.

13.2 Presentation av förtroendevalda

Daniel Bäckner presenterar FUM-ledamöternas uppgifter.

Ludvig Westerholm presenterar revisorernas uppgifter.

13.3 Ordförande

• Gustav Nolgren kandiderar till ordförande.

• Gustav Nolgren väljs till ordförande.

13.4 Vice ordförande

• Nora Angéus kandiderar till vice ordförande.

• Nora Angéus väljs till vice ordförande.

13.5 Kassör

• My Lindenius kandiderar till kassör.

• My Lindenius väljs till kassör.

13.6 Sekreterare

• Lukas Lindén Thöming kandiderar till sekreterare.

• Lukas Lindén Thöming väljs till sekreterare.

13.7 Studier̊adsordförande

• Cecilia Ahnlund kandiderar till studier̊adsordförande.

• Cecilia Ahnlund väljs till studier̊adsordförande.
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13.8 Sportchef

• Jonas Teglund kandiderar till sportchef.

• Jonas Teglund väljs till sportchef.

13.9 Klubbmästare

• Vilma Holmgren kandiderar till klubbmästare.

• Vilma Holmgren väljs till klubbmästare.

13.10 Informationsansvarig

• Alexandra Dahlberg kandiderar till informationsansvarig.

• Alexandra Dahlberg väljs till informationsansvarig.

13.11 Studiesocialt Ansvarig

• Nawwar Al Far kandiderar till Studiesocialt Ansvarig.

• Nawwar Al Far väljs till Studiesocialt Ansvarig.

13.12 Förtroendevalda

• Ella Hallgren kandiderar till ledamot i UTNs fullmäktige.

• Sebastian Fällman kandiderar till ledamot i UTNs fullmäktige.

• Ella Hallgren väljs som ledamot i UTNs fullmäktige.

• Sebastian Fällman väljs som ledamot i UTNs fullmäktige.

• Aria Assadi kandiderar till suppleant i UTNs fullmäktige.

• Sofia Alfsson kandiderar till suppleant i UTNs fullmäktige.

• Aria Assadi väljs som suppleant i UTNs fullmäktige.

• Sofia Alfsson väljs som suppleant i UTNs fullmäktige.

• Josefin Janeblom kandiderar till revisor.

• Theo Nygren kandiderar till revisor.

• Josefin Janeblom väljs som revisor.

• Theo Nygren väljs som revisor.
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• Sofia Alfsson kandiderar till suppleant till revisor.

• Carl Wallskog kandiderar till suppleant till revisor.

• Sofia Alfsson väljs som suppleant till revisor.

• Carl Wallskog väljs som suppleant till revisor.

Mötet avslutas: 20:25

Alfred Barwe Paul,
ordförande

Signatur

Josefin Janeblom, sekreterare

Signatur

Jacob Dillström, justerare

Signatur

Sofia Alfsson, justerare

Signatur




