
Verksamhetsberättelse 
StyrIT 15/16 

Denna verksamhetsberättelse är utformad utifrån hur verksamhetsplanen såg 
ut för ett år sedan. För en mer konkret bild av vad vi som styrelse åstadkommit 
rekommenderar vi att man läser verksamhetsrapporterna från de 
sektionsmötena som låg under verksamhetsåret.  

Kontinuerligt arbete 
De kontinuerliga åtaganden StyrIT har tog upp den största delen av arbetet. Detta 
jobb bestod av att: 

● Gå på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som StyrIT skall vara 
representerade på (här inkluderas möten med programledningen, olika 
programråd och möten på kårnivå som till exempel kårfullmäktige) 

● Behandla frågor rörande sektionen som helhet 
● Behandla incidenthanteringar 
● Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva 
● Behandla inkomna äskningar 
● Ansvara för utförandet av Kandidatmiddagen 
● Arrangera sektionsmöten 
● Underhålla styrdokument 
● Arbeta för att sektionens medlemmar ska må så bra som möjligt 
● Inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet 

I år tog vi hjälp av en arbetsgrupp för att hinna med arbetet kring Kandidatmiddagen. 
Utan Emma Gustafsson och Andreas Rolén hade middagen inte kunnat bli så bra som 
den blev.  

Jämlikhet 
I verksamhetsplanen nämnde vi två större klyftor som vi ville motarbeta. Den ena var 
uppdelningen mellan svensktalande och icke-svensktalande studenter. Denna klyftan 
var mer komplex än vi tidigare förstod. Orsaken till att många nya masterstudenter 
inte kommer till Hubben 2.1, och de arrangemang som hålls där, är till stor del på 
grund av de geografiska avstånden mellan våra två campus. Den andra klyftan är 
mellan de som har programmerat innan de börjar på programmet och de som inte 
har det. StyrIT ville uppmuntra att programmeringskvällar och workshops skulle 
hållas. Här visade det sig att det var många nyckel-individer som tog eget initiativ i 
frågan. Bland annat uppskattades digITs git-workshops med Christian Persson och 
Rikard Hjort. I många fall behövde StyrIT inte uppmuntra till dem utan det var under 
eget initiativ.  
 
  



Ekologisk hållbarhet 
Mat som blivit över efter olika arrangemang under sektionen har i stor utsträckning 
placerats i kylar och märkts med “free loot” och är en trend vi tycker ska fortsätta.  
I transportfrågan har många av sektionens organ synkroniserat sina resor för att 
handla i mån om möjlighet. I de fall som det inte gjorts har det inte funnits plats eller 
det var för lång tid mellan de olika arrangemangen. 
 
StyrIT utredde om vi kan gå över till Chalmers Elbilpool men det visade sig att dessa 
fordon inte är stora nog för sektionens behov samt att sunfleet även har en elbilspool 
för de mindre transporterna. 

Kommunikation 
Tidigare har StyrIT begränsat mängden information som delas på t.ex. Facebook till 
att bara skriva som Teknologsektionen Informationsteknik. För att behålla sidans nivå 
av formalitet skaffade StyrIT även en sida för att öka transparens och för att visa vad 
StyrIT jobbar med “under ytan”. Detta gjordes sent under året då även de sökande 
tyckte att en sådan kanal borde funnits.  
 
En kort och kanske inte en tillräckligt utförlig undersökning gjordes om ett digitalt 
kösystem till olika arrangemang. Det visade sig i den stunden att en stor del av 
reklamen för arrangemang är att ha en fysisk försäljningsplats. Det medföljer att de, 
som inte kan vara på plats för att köa, inte får en biljett. Vilket tyder på att intresset 
för diverse arrangemang ändå är stort. 
 
DigIT införskaffade en info-skärm (donerad av dåvarande CESA), som används under 
olika arrangemang.  
 
StyrIT ämnade att börja skicka ut nyhetsbrev för att berätta om vad som hände på 
sektionen. Detta blev tyvärr lagt på is på grund av underbemanning och belastningen 
på gruppen var tung nog med befintliga uppgifter. 

 

En enad sektion 
 
StyrIT arbetade för ett fortsatt gott samarbete inom FKIT, både mellan StyrIT och 
övriga organ samt övriga organ emellan. 
Då sektionen fyllde 15 år 2016 arrangerade StyrIT tillsammans med olika organ på 
sektionen en Jubileumsvecka för att fira detta.  
Året inkluderade även att två nya hedersmedlemmar till sektionen blev invalda och 
firade. Välkomna Anette Järelöw och Wolfgang Ahrendt.  
För att ena sektionen mer skapades traditionen med Sektionshoodie. Omkring 80 
tröjor köptes in till olika medlemmar. En trend som vi tror kan fortsätta vara 
uppskattad.  



Master 
För att kunna integrera masterstudenter mer i sektionensverksamhet ämnade StyrIT 
att undersöka om det fanns intresse arbeta vidare för en möjlig masterkommitté för 
att motta nya masterstudenter på liknande sätt som datasektionens nygrundade 
DM-NollK.  
Det har uppkommit några tillfällen som masterstudenter velat arrangera olika event i 
Kuggen och äskningar skickades in. Mer arrangemang efterfrågas och därmed kan det 
vara bra att se över om sektionens organ har möjlighet att hålla olika arrangemang på 
campus Lindholmen likt hur ArmIT gjorde med vissa Case-kvällar.  

Lokaler 
Att förbättra sektionslokalen Hubben 2.1 och att potentiellt utöka våra lokaler lades 
på is när utredningen om “Chalmers två campus” kom igång på riktigt.  
Nu när det är bestämt att IT nu enbart kommer att befinna sig på Lindholmen med 
sektionslokal började fokus ligga på att vår nya lokal blir lika bra om inte bättre än 
Hubben 2.1 är. Studenternas behov registrerades i ett formulär som skickades ut 
slutet av våren 2016. Vi i StyrIT 15/16 är säkra på att efterträdarna kommer att kunna 
övertala de ansvariga enheterna att bemöta våra behov. 

Övrigt 
Efter mycket arbete som lagts på att strukturera upp det digitala voteringssystemet 
VoteIT har systemet kunnat påbörjas att integreras i vår sektionsmöteskultur. Vissa 
gränsfall som till exempel “Vad händer om någon lämnar mötet med en 
röstningslapp?” och “Är en fullmaktsröstning av annan part okej när allt är anonymt?” 
kan behöva hanteras. Frågeställningar som uppstår då vi inte haft ett regelverk och 
tankarna består från den fysiska slutna voteringen.  
I slutet av året gjordes en utredning om att sektionen kan ha ett molnbaserat 
bokföringsprogram då det nuvarande kräver att man använder windows samt att om 
någonting skulle hända med datorn det är installerat på skulle det innebära att allt 
måste göras om från början.  
 
 
Avslutningsvis vill vi tacka för förtroendet vi fick som styrelse och hoppas att ni anser 
att vi uppfyllt våra uppgifter. Styrit 15/16 genom dess ordförande, Gabriel Andersson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gabriel Andersson 


