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Bakgrund

I dagsläget finns en sittning för pateter, ReunITe, som har haft varierande kvalitet.
ReunITe skapades för att locka gamla IT-teknologer tillbaka och låta dem träffa sin
gamla vänner och bygga en relation mellan kommittéerna. På de senaste åren har denna
tradition dock nästan jobbat emot sitt syfte i processen. Det blir ett extra måste för
sittande overallskommittéer som ger ökad arbetsbelastning där kvaliteten på arrange-
manget blivit lidande och därav relationen med äldre försämrats. Detta diskuterades
nyligen på ett ordförandemöte som kom fram till att ReunITe borde utvärderas. Där-
av togs en arbetsgrupp fram för att utvärdera och försöka göra något bättre av denna
tradition då grundidén med att locka tillbaka alumner ansågs bra. Därför gjorde vi i ar-
betsgruppen efter en del diskussion en undersökning av intresset av att ändra ReunITe
för att inkludera alla alumner och studenter och hur detta nya koncept skulle se ut. För
att se undersökningens resultat se bilaga.

Kort och gott är resultatet följande:
• Stort intresse finns (av 150 svarande var 96% intresserade av en sådan tillställning)
• Önskad finhetsgrad är finsittning (klädkod i stil med mörk kostym), även om många

vill fortfarande ha det studentikost och gärna med tema
• Kostnad: 200-300kr (många fritextsvar påpekade att pris för alumner och studenter

kan vara olika, alumner kan betala mer)
• Arrangemanget bör kanske inte hållas årligen (43% svarade “Kanske” eller “Nej”

på om de ville ha det årligen, några kommenterade på att det är mer lockande om
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det arrangeras mer sällan)
Efter en del diskussion inom arbetsgruppen om allt ovanstående har vi kommit fram till
följande motion. Anledningen till reglementesuppdateringen är bevarandet av kontinuitet
och för att få struktur på när det sker.

Förslag

Yrkar på:
att i reglementet under paragraf 6. Sektionsfunktionärer lägga in följande:

• 6.2 Alumnimiddagsansvariga
Alumnimiddagsansvariga är två till fem, av sektionen, förtroendevalda perso-
ner vars syfte är att säkerställa att en alumnimiddag arrangeras.

• 6.2.1 Inval
Alumnimiddagsansvariga väljs in vart tredje år (n mod 3 = 0, där n är
nuvarande år) första ordinarie höstmöte.

• 6.2.2 Det åligger Alumnimiddagsansvariga
att planera och leda arbetet med anordnandet av en alumnimiddag.

att om föregående att-sats bifalles tillsätta två till fem Alumnimiddagsansvariga under
nuvarande sektionsmöte.


