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Bakgrund

Denna proposition vill uppdatera två saker i våran lokalpolicy.

1. Då högskolan har ändrat från tentaveckor till kortare tentaperioder behöver vi spegla
detta i våran lokalpolicy.

2. NollKIT har sedan flera år ansvaret för bokningar i hubben under mottagningen, även
detta bör speglas i våran lokalpolicy.

Förslag

Yrkar på:

att Paragraf 5 ändras till

Alla medlemmar av sektionen har alltid tillträde till Hubben såvida ej serverings-
tillstånd gäller eller om arrangör i lokalen satt upp särskilda regler som godkänts
av styrIT. I undantagsfall har styrIT rätt att frånta enskild teknolog tillträde
till Hubben. Under mottagningsperioden har även IT-sektionens mottag-
ningskommitté rätt att, i samrådan med styrIT, upprätta regler kring
vilka som får besöka Hubben under mottagningsarrangemang.

Det är inte under några omständigheter tillåtet att sova i någon av sektionens
lokaler.

att Paragraf 7 ändras till

Hubben få̊r bokas av medlemmar av sektionens aktiva organ och föreningar efter kl
17.00 på studiedagar samt dygnet runt på helger. Dessa bokningar får endast göras
för sektionsnyttiga ändamål. Undantag gäller från tentaperioders första dag
kl 08.00 till dess sista dag kl 13.00, då Hubben inte får bokas annat än
till studierelaterade arrangemang. Detta avser även omtentaperioder.
Utöver detta får inte någon av sektio- nens lokaler bokas mer än en läsperiod fram
i tiden. Vid bokning av Hubben ingår ej grupprummet eller HASen, som bokas
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separat. styrIT samt lokalansvarig kommitté har rätt att häva bokningar om de
ej anses lämpliga. Undantag gäller under mottagningen då IT-sektionens
mottagningskommitté i samrådan med styrIT samt lokalansvarig kom-
mitté är ansvariga för bokningar av Hubben. Det kan förekomma undantag
från dessa regler om de anses lämpliga och fått styrITs godkännande.

att Paragraf 7.1 ändras till

Grupprummet får bokas på helger, samt efter kl 17.00 på läsdagar. Undantag gäller
för tentaperioder, då grupprummet inte får bokas för annat än till studierelate-
rade arrangemang.


