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Bakgrund

För ungefär 2 år sedan bildades en förening i syfte att främja jämlikhet på IT sektionen.
Det var i början inte tydligt om syftet var bäst lämpat för en kommittée eller förening.
Idag är det dock både från styrIT och EqualITs sida lämpligare att se hur arbetet skulle
kunna fortskrida som en kommitté istället för förening.

Anledningen till att kommitté lämpar sig bättre är en kombination av olika fördelar
för flera organ på sektionen. Först och främst för EqualITs möjlighet att ta del av
fler av stödfunktionerna i sektionen som riktar sig mot kommitttéer. Såsom pengar för
representation, teambuilding, aspning, och utbildningar. I utbyte kan styrIT lättare se
till att jämlikhetsarbetet på sektionen utförs kontinuerligt i form av ålägganden. Utöver
det kommer även styrIT kunna förlita sig på att mer operativt arbete förflyttas till en
grupp som är experter på det istället för att sprida styrITs ansvar brett och tunt.

Det är även viktigt att EqualIT får det stöd de behöver för att fortsätta med ett viktigt
uppdrag för sektionen. Idag finns det en oro att föreningen behöver mer stöd för att
arbetet ska kunna fortlöpa.

Till det praktiska så är EqualIT som förening nedlagt sedan 1:a oktober just för att
startas upp som kommitté. Det är styrITs åsikt att EqualIT kommer ha mycket överlap-
pande arbetsområden med snIT och SAMO, och därför bör ordinarie inval ske ordinarie
sektionsmöte LP4. Fram tills dess bör vi även välja in åtminstone en ordförande, kassör,
som står för övergångsarbetet från förening och uppstart som kommitté.
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Förslag

Yrkar på:

att i reglemente ”§ 5.1 Förteckning” lägga till följande rad:

Kommitté Ledamöter Inval Mandat
EqualIT 0-2 LP4 1/7

att i reglemente ”§ 5.4 Kommittéspecifika åligganden” lägga till rubriken Det åligger
EqualIT med innehållet:

att arrangera minst 1 arrangemang med jämlikhetsfokus per läsår

att vara SAMO behjälplig i jämlikhetsarbete

att bistå sektionen med utbildning i jämlikhet

att på första ordinarie årsmöte i LP1 2019 välja in en intermittent styrelse för EqualIT
med uppdrag:

att starta upp kommittén fram till ordinarie inval LP4 2020

att att tillsammans med styrIT utveckkla EqualITs ålägganden och uppdrag fram
tills första ordinarie sektionsmöte LP3 2020

att i reglemente ”§ 7.1 Förteckning” punkt 7 ”Jämlikhetsföreningen, EqualIT” tas bort

att i reglementet ta bort SAMO’s åläggande “att utse jämlikhetsansvarig i styrIT” och
därmed även styrka den då tomma rubriken ”§3.4.6 Det åligger styrITs SAMO”

Vi föreslår även att att-sats 1-3 direktjusteras för att underlätta inval på dagens möte.


