
1 Förord 

 
Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det 
kontinuerliga arbetet och de fokusområden StyrIT väljer att jobba med. 
 

2 Operativt arbete 

 
De kontinuerliga åtaganden StyrIT har kommer under året uppta den största delen av arbetet. 
Detta jobb består av att: 
 
• Gå på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som StyrIT skall vara representerade 
på 
• Behandla frågor rörande sektionen som helhet 
• Se över incidenthantering samt hantera incidenter som uppstår 
• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva 
• Behandla inkomna äskningar 
• Vara delarrangör av Kandidatmiddagen 
• Arrangera sektionsmöten 
• Underhålla styrdokument 
• Arbeta för att sektionens medlemmar ska må så bra som möjligt 
• Inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet 
 

3 Fokusområden 

 
Utöver det kontinuerliga arbetet kommer StyrIT jobba med några olika fokusområden för att 
belysa extra viktiga frågor som måste fungera bra för att sektionen ska må och fungera väl eller 
för att utveckla delar av sektionen som inte håller tillräckligt hög nivå. 
 

3.1 Flytten till Lindholmen 

Då Chalmers har beslutat att flytta IT-programmet till campus Lindholmen kommer mycket av 
StyrITs arbete som involverar Hubben 2.1 samt annat på Johanneberg influeras av detta. Under 
verksamhetsåret kommer StyrIT att framföra studenternas åsikter i största möjliga mån så att 
flytten blir så lyckad som möjligt. StyrIT skall även hålla en god kontakt med inblandade parter 
samt hålla bra kommunikation med sektionen gällande flytten. 
 
Detta riktar in sig mot mål 5 och 10 i mål- och visionsdokumentet. 
 



3.2 Masterintegration 

 
På IT-sektionen råder det en stor uppdelning mellan kandidatprogrammets och 
masterprogrammens studenter. Under året ska StyrIT arbeta för att minska den uppdelningen 
genom att bland annat visa upp sektionen mer på masterprogrammen. Detta ska ske genom att 
visa IT-sektionens kommunikationskanaler och därmed bättre kommunicera vilka event som 
arrangeras av sektionen samt att uppmuntra sektionens kommittéer att arrangera på 
Lindholmen och arrangera event som riktar sig mot masterstudenter. Utöver detta kommer 
StyrIT samarbeta nära med MRCIT för att bistå dem i sitt arbete och skapa bra förutsättningar 
för MRCITs arbete både nu och i framtiden.’ 
 

3.3 Sektionsengagemang 

 
StyrIT ska jobba för att öka intresset för sektionsengagemang bland den gemene teknologen. 
Detta genom att informera om vad man får ut av att engagera sig inom sektionen samt det 
breda utbudet av intresseområden. Vi ska även uppmuntra och informera kommittéer och 
teknologer om hur man äskar pengar och skapar nya arrangemang. 
 

3.4 Kommunikation och transparens 

 
Det är viktigt att sektionens medlemmar vet att saker händer och vad som händer. StyrIT 
kommer därför arbeta för att öka transparensen mot sektionen. Genom att uppmuntra till 
användandet av och sprida kännedom om sektionsslacken, hoppas StyrIT uppnå en bättre 
kanal för diskussion mellan studenter på sektionen samt ett smidigt sätt att få tag på de olika 
föreningarna och kommittéerna på sektionen. För bättre kontinuitet som riktar sig mot hela 
sektionen kommer StyrIT jobba med den nya sektions-wikin. Innehållet på denna kan inkludera 
hur man arrangerar, hur äskningar fungerar, säkerhet, bokningar, festanmälningar och 
sektionsmöten. Allt som är relevant för den gemene och potentiellt sektionsaktiva teknologen.  
 
Detta riktar in sig mot många av de mål som finns i mål- och visionsdokumentet men främst 13, 
14, 15 och 16. 
 

3.5 Jämlikhet 

 
StyrIT ämnar att arbeta för en enad sektion där alla studenter ska känna sig välkomna oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Detta inkluderar också att minska avstånden mellan 
föreningsaktiva och icke-föreningsaktiva samt de med tidigare erfarenhet av programmering och 
de som inte har det. Konkret skulle detta kunna innebära att hjälpa olika föreningar och 



kommittéer att arrangera inluderande, baserat på studentåsikter som framkommit under 
studentrösten sedan tidigare samt att fortsätta undersöka vilka lösningar som finns. 
 
Detta riktar in sig mot många av de mål som finns i mål- och visionsdokumentet men främst 6. 

 

3.6 Ekonomin 

 
StyrIT ämnar att arbeta för att skapa nya rutiner kring bokföring och uppföljning av denna. 
Utöver detta, lösa de ekonomiska problem som sektionen befinner sig och skapa nya rutiner för 
att se till att samma misstag inte sker igen.  
 
 
 
 
 


