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NollKIT

Bakgrund
NollKIT har sedan det skapades 2002 nästan alltid varit sju medlemmar; ordförande,
kassör och ledamöter (år 2002 var de nio medlemmar och år 2017 var de sex medlemmar).
De har arbetat för att förbättra och förfina mottagningen år efter år. Utöver detta
hjälper NollKIT andra kommittéer inom sektionen för att skapa ett bättre samarbete
inför mottagningen.

NollKIT har, i jämförelse med andra sektioners NollK:n, inte haft mycket sponsring till
mottagningen. Detta är något vi tror kan lösas genom att man har ytterligare en ledamot
som kan ha detta i fokus, vilket skulle kunna leda till att de nyantagna kan få en bättre
bild av vad som finns i arbetslivet efter studierna.

Under NollKIT:s verksamhetsår har arbetsbelastningen varit stor och påfrestande. Un-
der året har en del arbetsuppgifter nedprioriteras på grund av otillräcklig arbetskraft,
exempel på detta är sponsring samt en vice-ordförande:s arbetsuppgifter. Under mot-
tagningen märktes det även att en extra person skulle behövts. För att undvika utar-
betning av medlemmarna har en del lediga dagar disponerats och därför har en del av
medlemmarna i NollKIT inte närvarat på vissa arrangemang. Detta har fungerat bra för
kommittéen men det har gått ut över närvarande på arrangemangen samt arrangörerna
som gått miste om extra arbetskraft och skapat större stress. Vilket lett till att de ar-
rangerande blivit tröttare och skapat sämre stämning framför närvarande/gästerna på
arrangemangen.

Tidigare år har det även efter mottagningen varit problem med att medlemmarna i
kommittén varit väldigt utarbetade och att skolarbetet därigenom blivit lidande. Då det
ska vara fullt möjligt för NollKIT att både klara de uppgifter de är ålagda att göra samt
studierna så vore ytterligare en ledamot en bra idé. NollKIT anser därför att det hade
varit rimligt att utöka kommitténs max storlek med en ledamot för att dels göra det
lättare för kommitténs medlemmar att genomföra sina åligganden samt kunna minska
den koncentrerade arbetsbelastningen som uppstår under
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Förslag
Yrkar på:

att Antalet ledamöter för NollKIT i tabell 1 under Paragraf §5.1 ändras från 2-5 till
2-6


