Verksamhetsberättelse digIT 18/19
Styrelsens sammanställning
● Ordförande: Theodor Angergård
● Kassör: E
 ric Carlsson
● Ledamöter: J
 acob Thorselius Pedersen, Gustav Engsmyre, Erik Jergéus,
Jacob Eriksson, Elias Sundqvist, Vidar Magnusson

Reflektion av verksamhetsplanen
Arrangemang
digIT 18/19 hade ett tydlig mål att synas mer överallt. Vi ville visa hur digITs
verksamhets fungerar och varför vi tycker att det är roligt att vara aktiv inom digIT. Vi
la ner arbete för att få digIT att framstå som en kommittée där alla är välkomna,
oavsett tidigare kunskaper. Vi jobbade med att vara aktiva under mottagningen för att
visa upp digIT. Vi hade kontinuerligt öppna workshops och 4st kod och vin kvällar.
digIT 18/19 har även arrangerat ett Hackathon samt aspning. Vi har tillsammans med
snIT också hjälpt till vid en git workshop.

GDPR
digIT 18/19 var det första året som från start behövde jobba med GDPR frågan. Efter
den första granskningen av ITs datahantering hade digIT 19st brister. Efter
redovisningen detta sektionsmöte kommer vi endast att ha 2 kvar. Vi har haft stort
fokus på att åtgärda till vår bästa förmåga, och har gjort ett bra arbete. En av bristerna
dock, avtal, är någonting som inte följts upp ordentligt av digIT 18/19, vilket vi ser som
ett misslyckande.

Underhåll
digIT 18/19 har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att förenkla och
effektivisera den interna infrastrukturen genom bland annat Docker. Vi har även
uppgraderat bardatorn och byggt en ny backupserver. Vi har jobbat med att se över
våra digitala inventarier.

Tjänster
Gamma
Den nya kontotjänsten som ska ersätta nuvarande Beta-accounts. Arbetet har sträckt
sig från början av verksamhetsåret, och har varit ett projekt med stadig tillväxt. På
grund av tidsbrist samt underskattning av mängden arbete har Gamma inte släppts
ännu i en stadig version. Men planer finns att få ut en MVP under sommaren.

KeepIT
Med KeepIT ska DPO:er enklare kunna bevaka och fullfölja insamling av persondata
inom sektionen. Arbetet är nära att slutföras, då frontend och backend behöver
integreras bättre. KeepIT väntar även på en släppt version av Gamma.

SongbookIT
I och med att fysiska sångböcker sedan länge inte uppdateras påbörjades arbetet
med att digitalisera den istället. Arbetet har gått bra, men har på senare tid legat på is.
Förhoppningen är att arbetet fortsätter i framtiden.

EatIT
Har uppdaterats med ny styling genom react-digit-components samt ökad
funktionalitet såsom kunna välja meny.

Mat
Har uppdaterats med ny styling genom react-digit-components samt ökad
funktionalitet såsom öppettider.

FindIT
Har uppdaterats med ny styling.

CodeIT
Ett spel som gjordes för mottagningen där nollan kunde på olika sätt modifiera ett 2D
platformer spel. Genom antingen programmering, skapa nya banor eller byta ut
texturer mot sina egna.

Utöver verksamhetsplanen
Säkerhet
digIT 18/19 har lagt fokus på att säkerheten när det gäller infrastruktur samt tjänster.
Vi har stängt ner en äldre kontotjänst där man inte behövde vara autentiserad för att
få åtkomst till persondata. Vi har satt upp en lösenordshanterare för att minska
återanvändningen av lösenord. Vi har även sett över vilka som har access till digITs
tjänster och servrar.

