Verksamhetsberättelse styrIT 14/15
styrIT 14/15 bestod av ordförande Emma Gustafsson, vice ordförande Johan Andersson, kassör Sofia
Edström, sekreterare Sara Johansson, SAMO Elin Ljunggren, kommunikatör Oskar Nyberg och
masteransvarig Robin Sveningson.

Allmänt
Styrelsen arbetade under verksamhetsåret 14/15 efter verksamhetsplanen som antogs under
sektionsmötet under läsperiod 1. I denna specificerades de fokusområden som skulle arbetas lite extra
för under året utöver det kontinuerliga arbetet. Dessa områden var 
Jämlikhet, Ekologisk hållbarhet,
Kommunikation, En enad sektion, Master 
och
Lokaler.

Jämlikhet
Teknologsektionen Informationsteknik har flera klyftor att arbeta med. Det finns både grupperingar
mellan de som har programmerat innan de börjar på sektionen och de som inte har gjort det. Det råder
dessutom stora skillnader i antal kvinnor och män som är medlemmar i sektionen. Denna fråga kommer
fortsätta kräva stort fokus i styrITs arbete. styrIT 14/15 arbetade för att förbättra jämlikhetsfrågan på
sektionen genom att exempel aktivt motarbeta vissa sånger som ansetts kränkande och sexistiska av
medlemmar. För att uppnå jämlikhet på sektionen bör ett fortsatt arbete hos framtida styrIT fortgå.

Ekologisk Hållbarhet
Våren 2013 antog sektionen en miljöpolicy som varken publicerades eller uppmärksammades.
Styrelsen tog till sin uppgift att informera om policyn för sektionens medlemmar och uppmuntrade
föreningar och kommittéer att handla ekologiskt och hållbart. FKIT uppmuntrades också att samåka till
Axfood när så var möjligt för att minimera antalet bilresor vid inköp.

Kommunikation
Det talades mycket om vikten av kommunikation under året. styrIT försökte integrera sektionens icke
svensktalande medlemmar bättre genom att se till att all information kring sektionens event och
händelser publiceras även på engelska. När två språk inte passade skulle engelska föredras då det bör
kunna antas att sektionens samtliga medlemmar besitter fullgod kunskap inom det engelska språket.

En enad sektion
För att arbeta för en enad sektion har styrIT anordnat teambuilding för FKIT genom arrangemang
såsom 
“En dag med styrIT” och “bullkalas med programledningen”.Dessutom har det under
kontinuerliga ordförandemöten FKIT:s diskuterats olika organs olika hjärtefrågor för att komma fram till
en lösning som innefattar allas intresse.

Master
Sektionens geografiska splittring är ett stort problem i sammanhållning av den. Därför lades stor kraft
och energi på att försöka integrera masterstudenterna i sektionssammanhörigheten.
Under hösten arrangerades en AW på Lindholmen för sektionens masterstudenter. Det fanns
ambitioner hos styrelsen att starta upp en arbetsgrupp för att arrangera mottagning för masterstudenter
i framtiden. På detta sätt fanns förhoppningar om att få masterstudenter att känna sig som en större del
av sektionen. Tyvärr saknades intresse och ambition hos studenter stationerade på Lindholmen, och
dessa planer lades ned.

Lokaler
Sektionen behöver som de flesta vet större lokaler för att inrymma sina medlemmar. Vi tillträdde med
en ny lokal i våra händer, mötesrummet direkt utanför Hubben. Detta rum beslutades att användas som
mötesrum, särskilt för att underlätta hubbens befolkningsbelastning under lunch. Tyvärr tog det lång tid
för oss att först och främst få tillgång till lokalen, och sedan ännu längre tid att få rätt typ av låskolv i
dörren. Med hjälp av P.R.I.T. 15 inreddes rummet till hur det ser ut idag, vilket gjordes med bravur.

Övrigt
Sektionens styrdokument har reviderats grundligt för att bland annat referera konsekvent till sektionen
och dess organ, samt att stryka diverse uppdrag som inte längre är aktuella såsom att P.R.I.T. är
ansvariga för att arrangera sektionens häfv.

