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Det åligger ArmIT

ArmITs åttaganden innefattar att förmedla information rörande arbetsmark-
nadsfr̊agor till studenter, förmedla en bred och representativ bild av arbets-
marknaden till studenter samt främja relationer mellan näringslivet och sektio-
nen samt dess medlemmar.

Läsperiod 4

Det nya styret anordnade interna teambuildings, och tillsammans med den
gamla styrelsen anordnades följande arrangemang:

• 2 lunchföreläsningar

• 3 kvällsevent

Läsperiod 1

ArmIT hade som m̊al att synliggöra verksamheten mer, genom att exempelvis
vara mer närvarande under mottagningen. Detta genomfördes genom att delta
p̊a samt anordna ett flertal evenemang:

• Nollanlunch

• Företagsfrukost i Hubben

• 3 lunchföreläsningar

• Fixade sponsrade produkter till mottagningen

• 1 kvällsevent

• Deltagit p̊a Tivolit

• Deltagit p̊a rundvandringen b̊ade p̊a Johanneberg och Lindholmen

• 1 monterevent

Under denna läsperiod arbetade ArmIT även med förberedelser inför DatE-IT.



Läsperiod 2

I läsperiod 2 arrangerades:

• 3 lunchföreläsningar

• 3 kvällsevent

• 2 monterevent

• DatE-IT

Läsperiod 3

Här började den intensiva sökningen efter drivna och skickliga efterträdare.
Detta gjordes genom diverse aspningsevent, närmare bestämt:

• Smygaspning p̊a JA

• LFSK (Lunchföreläsningssittningskickoff)

• LFS (Lunchföreläsningssittning)

• Drömmen om DatE-IT

• Bowling

Utöver aspningen anordnades även:

• ET-raj

• 3 lunchföreläsningar

Läsperiod 4

De skickliga efterträdarna tog över stafettpinnen! Tillsammans med dessa anord-
nades:

• Ett flertal lunchföreläsningar

• 1 pubkväll

• 1 mingelevent

• 1 monterevent



Utvärdering

Vi anser att ArmIT 18/19 genom diverse arrangemang och deltagande p̊a event
har fullföljt sina åttaganden. Vi har även under hela verksamhets̊aret jobbat ak-
tivt för att uppfylla v̊ar vision. Till exempel synliggjordes ArmITs verksamhet
mer eftersom vi deltog under ett flertal evenemang undermottagningen. Ett
annat m̊al var att föbättra ArmITs interna struktur, vi anser att vi uppn̊att
detta d̊a vi bland annat överg̊att fr̊an Podio till Google Drive samt jobbat med
att sparad data ska följa GDPR-lagen. Vi har även varit i kontakt med nya
företag, utvärderat och reflekterat och dokumenterat löpande om verksamheten
samt planerat och förbättrat överlämningen.

Vi har även utfört de flesta av arrangemangen i verksamhetsplanen. Dessvärre
uteblev den planerade studieresan i brist p̊a tid hos styrelsemedlemmarna. Det
blev inte heller n̊agot studiebesök till n̊agot företag, delvis p̊a grund av litet
intresse av detta fr̊an sektionen.

Slutord

Vi är överlag mycket nöjda med v̊art år i ArmITs styrelse och är övertygade om
att vi genererat m̊anga betydande möten mellan studenter och representanter
fr̊an arbetslivet. Vi är även tacksamma för det nätverk vi byggt upp under
året, b̊ade personligen och för sektionen. Vi är ocks̊a medvetna om att det finns
förbättringspotential p̊a flera omr̊aden inom verksamheten och är säkra p̊a att
det nya ArmIT-styret kommer göra sitt bästa för att fortsätta utvecklingen.


