
Verksamhetsberättelse digIT17 
DigIT17 har under sin mandatperiod lagt stort fokus på 
interna omorganisationer och på arbetet med GDPR som 
inte var väntat då verksamhetsplanen presenterades. Vi 
har därför inte utvecklat någon utav de två tjänster för 
fotohantering och matpreferenser som nämndes i 
verksamhetsplanen. 
 
Vad det gäller arrangemang och underhåll som 
specificerades i verksamhetsplanen anser vi att vi presterat 
väl och gjort långt mer än det som nämn i 
verksamhetsplanen. Vi anser också att vi uppfyller de mål 
vi satte upp för den interna organisationen och 
inkluderande arrangemang då dessa mål har tagits i 
beaktande vid allt arbete under det gångna året. 
 
Under mottagningen arrangerades inte något IT-Game vilket var planerat, utan istället några 
andra mindre aktiviteter då dessa var en mindre arbetsbelastning för kommitten. Detta var 
en avvägning som gjordes då IT-Game visade sig kräva mer arbete än väntat att få igång till 
mottagningen. 

Medlemmar 
Post Titel (ansvarsområde*) Namn Nick Anmärkning 

Ordförande root William Levén Gurgy  

Kassör Kassör Fredrik Åberg Feffe  

Ledamot 1/0 (Vice Ordförande) Karl Wikström Nan  

Ledamot WebbChef Anton Levholm Levis  

Ledamot AdWare (PR) Henry Yang Xiaoming  

Ledamot CloudLord (Inventarier) Lovisa Landgren Lumo Invald LP4** 

Ledamot Hubbenansvarig Rasmus 
Tomasson 

Frodo   

Ledamot Serverchef Joakim Hulthe Tux  

*För de ledamöter där det interna ansvarsområdet inte tydligt framgår av deras titel anges 
även deras interna ansvarsområde. 
**Extra inval 1 läsperiod efter ordinarie inval. 



Digitala system 
Förutom allmänt underhåll och bugglösning på alla digIT’s system har digIT17 även: 

● Konfigurerat och utvecklat mjukvara för infoskärmen i hubben. 
● Uppdaterat våra servrar. 
● Bytt ut sektionens SSL-certifikat mot ett gratis certifikat från Let’s encrypt. 
● Lanserat ett gränssnitt mot sektionens NAS för alla sektionsmedlemmar. 
● Omstrukturerat vår produktionsmiljö genom att arbete med docker. 
● Utvecklat en brygga mellan sektionens medlemssystem och sektionens mail-system 

för att minska på administrationsbördan relaterad till dessa. 

Arrangemang 
 
Under sin mandatperiod har digIT17 arrangerat... 

● ...hackathon i samarbete med cetrez. 
○ Ett arrangemang över två dagar där deltagarna i grupp fick utveckla en tjänst 

på temat sociala medier. En vinnare utseddes i slutet av en jury från digIT och 
Cetrez. Arrangemanget hölls på Cetrez kontor. 

● ...4 st Kod & Vin workshops. 
○ Ett kvällsarrangemang där deltagarna kodar på vad de vill och dricker vad de 

vill. 
● ...ET-raj i LP1. 

○ Ett arrangemang för att fira slutet av tentaperioden med resten av sektionen . 
● ...öppna workshops 

○ Ett arrangemang för alla sektionsmedlemmar dit deltagarna kan komma och 
koda på vad de vill och få hjälp från digIT. 

○ Arrangemanget hölls en gång per vecka, läsvecka 2-7 
○ Arrangemangen byttes ut mot vissa aspnings tillfällen under LP 4 

● ...mottagningsaktiviteterna: 
○ Lagat och serverat lunch till nollan.. 
○ Station på Spökfortet 
○ Station på phadderkampsfinalen 
○ CodeIT 

■ En workshop kväll för nollan 
● ...aspning med följande aktiviteter: 

○ Unix-game. 
■ Deltagarna fick lösa kluriga problem i terminalen. 

○ DatorPlockepinn. 
■ Deltagarna fick bygga dator med udda delar. 

○ GallerIT. 
■ Deltagarna fick med lite hjälp utveckla en applikation på en kväll. 

○ Filmkväll. 
■ Tacos och film för alla deltagare. 



○ Pongbot 
■ Deltagarna fick programmera en bot för att spela pong. 

● ...överlämning. 
● ...teambuilding. 

Intern omstrukturering 
DigIT17 har under året… 

● ...slängt många gamla fysiska inventarier då de tog mycket plats och sällan eller 
aldrig användes. 

● ...etablerat ett nytt arbetsflöde med planeringsmöten i början av varje läsperiod där 
gruppen delas in i mindre arbetsgrupper med specifika ansvarsområden för den 
läsperioden. 

● ... arbetat med att ha en inkluderande och välkomnande attityd mot teknologer av alla 
kunskapsnivåer. 

● ...öppnat upp våra workshops för alla som vill delta för att skapa mer transparens i 
digIT’s arbete. 

● ...gjort våra applikationer enklare att utveckla på genom att tillhandahålla färdiga 
miljöer för testning av applikationerna för att underlätta för gemene teknolog som vill 
utveckla på digIT’s tjänster. 

● ...kategoriserat vår kontinuitet för att underlätta arbetet för framtida digIT. 
● ...utökat den platsspecifika kontinuiteten. 
● ...skapat ett förslag på nya ansvarsområden till digIT18. 

GDPR 
digIT17 har under året… 

● ...tillsammans med sektionens styrelse och under senare halvan av året sektionens 
dataskyddsombud utrett vad sektionen behöver göra för att följa de ny reglerna för 
datahantering. 

● ...börjat arbetet med att lista all sin persondata och lämnat över arbetet till digIT18. 
● ...utvecklat den digitala infrastrukturen för att förbättra den digitala säkerheten genom 

att arbeta för en ny, mer lätthanterlig produktionsmiljö. 

Övrigt 
digIT17 har också under året… 

● ...lagat ljudet i hubben två gånger. 
● ...bytt ut de färgade lamporna så att alla lampor har samma färgskala. 
● ...lånat ut utrustning till bland annat LaggIT, CESA och SexIT 


