Vårmöte #1, VT 2019
Tid: 17.15 onsdagen den 13:e februari
Plats: Vasa A
Drygt 44 personer på plats inklusive Styrelsen
§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat 17.21.
§ 2. Val av mötesordförande
Adam Ingemarsson nominerar Anton Norlander till mötesordförande.
Anton Norlander väljs till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Adam Ingemarsson nominerar Ella Karlsson till mötessekreterare.
Ella Karlsson väljs till mötessekreterare.
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter
Nicole Stengård Tamm och Lorenzo Björck väljs till justeringsmän tillika
rösträknare. Rösträknarsuppleanter väljs in vid behov.
§ 5. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.
§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 7. Adjungeringar
Chalmers Cortégekommitté:
Ludvig Andersson
Viktor Larsson

Erik Gunnarsson
Svante Trelsmo
Lindholmsfestivalen:
Charlotte Lyberg
Viktor Simonsson
adjungeras in med yttrande-, förslags- och närvarorätt.
§ 8. Information från I-programmet
Ola Hultkrantz kommer upp på scen och berättar att arbetet med
I-programmet går framåt. Centralt just nu är att ytterligare digitalisera
programmet. Namnet på inriktningen mekanisk produktion kommer att ändras
till industriell produktion.
Fråga: Hur går jobbet med att göra om Datagatan?
Sen tidigare så har önskemålet att Vasa 5 (hus 5) ska stängas presenterats
och Ola hade som motkrav för att detta skulle hända var att lokalerna på
Datagatan skulle göras om till bland annat användbara grupprum. Men
pengarna till projektet har strypts och vid renovering av Datagatan får bara
använda möbler som finns någonstans på Chalmers användas.
Fråga: Ska accessen till Vasa 5 ändå tas bort?
Eftersom motkravet inte har uppfyllts så har det beslutet inte gått igenom än.
Planen för Datagatan är att datorerna som är i grupprummen ska tas bort då
de kostar pengar att underhålla och inte används tillräckligt mycket.
Ena av de stora datasalarna ska tas bort för att göra nya grupprum av halva
lokalen och andra halvan till en tyst läsesal, men planen ligger på is just nu när
pengarna har strypt
Fråga: Hur ser det ut med digitaliseringen i förhållande till föreläsare?
Ja föreläsarna ska också vara med, även på masterprogrammen ska det ses
över.
Dan Paulin kommer upp på scen och presenterar sig. Han är sektionens inspektor
och berättar vad hans arbete går ut på. I hans arbete så ingår att se till att sektionen
sköter sig, tolkningsföreträde gällande stadgar och liknande. Dan fungerar även som
ett bollplank för idéer och tankar på sektionen. Han förklarar också sin roll som
inspektor och vilka delar han har inspektionsrätt över. Dan har Inte inspektionsrätt
över lärare, programmet eller lokalerna. Frågor om reglementen och stadgar är
sådant som är del av hans område. Dan berättar även om sitt tidigare Chalmersliv.
§ 9. Information från Kåren
Husansvarig Kåren, Fredric Furborg berättar om information från kåren.
Ansökan till kårledningen är nu öppen och för att läsa mer om hur processen
går till och hur ansökan görs så gå in på valberedningens Facebooksida:
https://www.facebook.com/ValberedningenChalmersStudentkar/

Imorgon är det OfCourse ett halvdagsevenemang som kåren anordnar med
fokus på personlig utveckling. Därför är det schemafritt halva dagen för att
alla ska ha möjlighet att närvara.
Fredric uppmanar också alla att svara på studentbarometern, nytt för i år är
att den är ordentligt omarbetad så att den är mycket kortare och
komprimerad.
Chalmers Cortègekommitté kommer upp på scen och informerar om årets
Cortège. De berättar hur hela Cortège-veckan går till. Om intresset finns för att
bygga så är första steget att hitta ett kul gäng som man vill bygga med,
däribland ska en vagnchef utses och efter det anmäls bygglaget på Cortègens
hemsida.
Fråga: Finns det ett maximalt antal byggare per ekipage?
Finns inget maximalt antal, men om det anses är för många så kan
Cortègekommitté råda att dela upp bygglaget i flera.
Fråga: Kommer det bli bättre väder än förra året?
Kan inte bli sämre än förra året, det är alltid sol på Cortègedagen!
Fråga: Kan ni förklara ett ekipage grundligare?
Antingen går det att bygga ett ekipage antingen som står på en lastbil eller ett
lösnummer. Där ska ett tema bestämmas som ofta är kopplat till något som
har hänt under året tillsammans med en klassisk Göteborgsvits.
Den som säljer alla sina cortègeprogram får bygga gratis!
Fråga: Ifall en person inte vill sälja sina cortègeprogram går det att “beställa”
så att dessa cortègeprogram inte trycks upp då?
Det är något Cortègekommitté arbetar konstant med, men inte har någon
lösning till i nuläget.
Fråga: Hur mycket kostar det att bygga sitt andra eller tredje år?
900 kr kostar det att bygga sitt andra eller tredje är. 1800 kr för
förstaårsbyggare.
Fråga: Går det att gå plus om du säljer alla sina program som
andraårsbyggare?
Nej, då kommer färre antal cortègeprogram att delas ut för att säljas.
Fråga: Kommer det finnas friterat på byggplatsen?
Ja, det kommer finnas massor av mat på byggplatsen.
Fråga: Om en person inte har några kompisar går det då att vara med på
andra sätt?
Kontakta i så fall CCC för att hitta ett gäng att bygga med eller för att kunna

vara med på något annat sätt.
Lindholmsfestivalen kommer upp på scen
Lindholmsfestivalen ute på Campus Lindholmen.

och

informerar

om

Det är en endagsfestival i maj där datumet är inte släppt ännu. Det är en
utomhusfestival med mat och underhållning. I år är det femårsjubileum och
de kommer satsa ännu mer på artiser. Riktar sig främst till studenter och en
biljett kommer kosta 150 kr. Mer information finns på deras Instagram och
Facebook.
Fråga: Vilken dag i maj är det?
Inte släppts än, datumsläpp kommer snart. Kan lova lika bra väder som förra
året.
§ 10. Information från Styrelsen
Adam (Ordförande):
● Alkoholtillståndet för Golden-I är på gång att förnyas och försöker
förlänga dispositionsavtalet för de lokaler på bond till ett avtal på 3-5 år
i stället för 1 år.
● Annars har det varit mycket uppstartsarbete.
Sanna (Vice Ordförande):
● Uppstartsarbete med kommittéerna.
● Planerat kommittéutbildning som sker nu till helgen.
Andréas (Kassör):
● Rekryteringen till årets kassörer har lyckats bra. De upplevs som
ansvarsfulla och engagerade, flera har på eget initiativ kommit igång
bra. Vi har träffats vid ett tillfälle för introduktion. Det jobbas för fullt
med en andra träff som ska innehålla ingående praktiskt bokföring.
Denna har tagit längre tid än planerat vilket är problematiskt då
kommittékassörerna måste få förutsättningar och det är ytterst
sektionskassörens ansvar att ge dem det. Träffen med praktiskt
bokföring har högsta prioritet i arbetsordningen just nu och
förseningen beror på en oväntad arbetsbelastning. Andréas vill rikta ett
stort tack till kommittékassörerna -18 som i flera fall har varit mycket
hjälpsamma med sina efterträdare.
Ella (Kommunikatör):
● Skickat ut I-mailet.
● Börjat att samordna PR-arbetet med PR-ansvariga.
Linus (Socialt Ansvarig):
● Tagit kontakt med de personer runtomkring chalmers och vasa som
jag kommer samarbeta med under året. Vaktmästare, drifttekniker
m.m.
● Arbetat med accesserna som rör Bondgatan.

● Fört dialog med kommittéerna för att förklara socialt ansvarigs roll i
förhållande till kommittéerna.
Daniela (Utbildningsansvarig):
● Haft första coffee breaket, men relativt låg närvaro.
● Håller på att boka in både en excelkurs och en retorikföreläsning i vår.
● Pluggfrukost nästa torsdag.
Robert (Arbetsmarknadsansvarig):
● Lunchföreläsningar och caseevent rullar på i vanlig ordning.
● Befinner sig i processen av att förnya avtal med samtliga
kontaktföretag.
Adam (IT-ansvarig):
● Börjat att förbereda för byte av mailsystem.
● Börjat arbeta utforska hur man kan sätta upp en beta verision av
i-chalmers.se.
● Börjat med arbete kring GDPR.
Malin (SAMO):
● Jobbar mycket med studentbarometern och få folk att svara. Det går
bra för I, fortsätt svara!
● Planerar flera olika föreläsningar inom hälsa och välmående som
kommer inom kort.
Tilda (Alumni och integrationsansvarig):
● Börjat lägga upp en plan för året och diskuterat kring
mastermottagning.
● Kommer komma ut information och anmälan till Alumnigruppen snart.
§ 11. Sammanställning av budgeten för föregående år
Carl Christensen, sektionskassör 2018, kommer upp på scen och presenterar
utfallet för föregående år. Intäkterna har varit riktigt bra och kostnaderna har
varit lägre än tidigare år vilket gör att det slutat med ett positivt resultat på
247 198,70 kr. Det höga resultatet är bland annat en följd av ett flertal icke
genomförda budgeterade evenemang. Rörelseresultat återinvesteras i största
mån tillbaka in i sektionen. Nytt för 2018 är ett webbaserat bokföringssystem
används så att är bokföringen mer korrekt och många av kommittékassörena
har gjort ett bra jobb. Sektionskassören har också tagit över kassörsrollen
från kommittéerna I-Bild, SNI, BalK och projektguppen LIKA.
I-Armar har presterat väldigt bra under 2018 och tillfört höga intäkter till
sektionen. SNI:s sista föreläsning blev inte av så därför visar utfallet på en
bättre resultat än den planerade budgeten. Det har varit en hög kostnad för
alkoholtillstånd till sektionspuben, men intäkterna för Golden-I har vägt upp
för kostnaden.
Resultatet för 2018 finns bifogat i bilagorna.
§ 12. Fastställande av budget för innevarande år

Carl Christensen fortsätter med att presentera budgeten för innevarande år
som han tillsammans med Jacob Hellke, sektionsordförande 2018, Adam
Ingemarsson och Andréas Löfgrén har tagit fram. De största intäkterna
kommer bestå av bidrag från I-programmet och I-Armars överskott på 280
000 kr från 2018. Under tidigare år har Sektionens Dag inte varit en del utav
budgeten. I år kommer det inte finnas möjlighet att göra en teknologäskning
och därav har en avsättning på 15 000kr gjorts till Sektionens Dag. Dessutom
har LIKA, som startades upp under förra året, getts plats i budgeten då det är
ett initiativ som Styrelsen vill satsa på.
Pantzarvagnen, sektionsbilen, har lite lägre intäkter föregående år, men för
bilfonden och jubileumsfonden har det inte skett några större förändringar.
Försäkringskostnaderna är förhöjda på Pantzarvagnen då det skett ett antal
olyckor under 2018.
Golden-I intäkter till Styret budgeteras till 40 000 kr och den procentandel av
försäljningen som går till Styret ska ändras från 15% till 10%. Budgeten för
I-konfen är lägre i år då den första utav två kommer arrangeras i Göteborg.
Mentorskapsprogrammet är något som Styret vill jobba vidare med och
avsätter då en del av budgeten till detta. Vårbalens budget gick ner 5000 kr
jämfört med förra årets då de fick extra stöd förra året eftersom det var 35 års
jubileum.
Fråga: Hur mycket kostar Swish nu?
Swishs transaktionsavgift, 2 kr, är kvar som vanligt. Den används främst till
större summor då den blir mer lönsam än IZettles som tar en procentsats för
varje transaktion.
Kommittéernas äskningar har behandlas och det är inga stora förändringar.
Till exempel isex är självförsörjande vilket gör att deras budget är mindre.
LIKA har tillkommit under 2018 och Empatidagen samt resten av deras arbete
är något som önskas ska fortsätta.
Resultatet är budgeterat till 20 000 kr.
Fråga: Är det fortfarande aktuellt att äska för vegonormen?
Ja, det är fortfarande aktuellt då miljöaspekten är något som fortfarande är
väldigt viktigt och arbetas med.
Budgeten godkänns enhälligt i sin helhet.
§ 13 Propositioner
Inga propositioner har presenterats av Styrelsen.
§ 14. Motioner
Det har inte skickats in några motioner till detta sektionsmöte.
§ 15 Fyllnadsval RustI

Valberedningen har inte fått några ansökningar.
Inga självnomineringar inkom under mötet.
Då RustI fortfarande saknar medlemmar så kommer inval av RustI återigen
åläggas på Styrelsen att genomföra under Styrelsemöten i enlighet med
policyn för inval.
§ 16. Övriga frågor
I-konfen kommer hållas här nästa vecka mellan torsdag till söndag. Där de
fyra andra I-sektionerna i Lund, Stockholm, Linköping och Luleå, kommer till
Göteborg, det betyder att deltagarna kommer vara i lokalerna på skolan.
David Welander uppmanar att skriva motioner.
Dan Paulin uppmanar också att skriva motioner och informerar om kårvalet,
kårens fullmäktige och att det är viktigt att vara delaktig då det är
studenternas chans att påverka kårens arbete. Speciellt viktigt är att rösta!
David håller med Dan och informerar om I-sektionens parti: KPI, kamratpartiet
I:arna. Det kommer komma ut mer information kring KPI framöver.
§ 17. Mötets avslutande
Mötet avslutas 18.18.
Vid protokollet
____________________________
Ella Karlsson

Justerare

Justerare

____________________________
Nicole Stengård Tamm

____________________________
Lorenzo Björck

Bilaga:
Resultat för 2018:

Budget för 2019:

