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Verksamhetsrapport styrIT LP1
Allmänt

styrIT har i vanlig ordning gått på möten och skött de vardagliga åtagandena. Utöver
detta och våra veckomöten har vi:

• Teambuildat och lärt känna gruppen.

• Arbetat med personlig utveckling inom gruppen.

• Producerat en verksamhetsplan och etablerat arbetssätt inför det kommande året.

• Fortsatt driva frågan om nytt kök och utökning av hubben.

• Deltagit på överlämning med styrIT 18/19.

• Deltagit på ansvarsutbilding med kåren.

• Arbetat med frågan om studentlokal på lindholmen.

• Deltagit på sektionens utbildning om säkerhet och GDPR.

• Deltagit på kårens utbildning om GDPR.

• Förberett och beställt profilering.

• Teambuildat med NollKIT.

• Hanterat inkomna äskningar.

• Undersökt kravet på brandskyddade möbler i hubben.

• Bytt firmatecknare hos banken och administrart tillgång till sektionens olika organ.

• Diskuterat städning i hubben med P.R.I.T..

• Administrerat sektionens facebook-sidor.

• Hållit i jour för kommitteer under mottagningen.

• Hjälpt NollKITmed deras jour under mottagningen.

• Godkänt extra utlägg för teambuilding sexIT.

• Uppdaterat sektionens sidor i studentguiden.

• Omstrukturerat de stora kanalerna på sektionens Slack.

• Puffat Oscarssittningen.

• Deltagit och hjälpt till på finsittningen.

• Startat upp regelbundna möten med programledningen.
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Arrangemang

Sen senaste ordinaie sektionsmöte har styrIT arrangerat följande:

• 17/8 Sektionsteambuilding inför mottagning där deltagarna fick workshoppa om
jämlikhet och inkluderande arr, delta på extern ledarskapsutbildning, lära känna
varandra bättre och ta del av praktisk information inför mottagningen.

• 25/8 Station på rundvandringen under mottagningen där nollan fick lära känna
styrIT.

• 5/9 Sektionsmöte 0 där nollan fick se hur ett sektionsmöte går till. Det kastades
även paj i SAMO’s ansikte.

• 17/9 Ordförandemöte. Ett möte där sektionens ordförande träffar för att diskutera
gemensamma frågor.

• 19/9 Kassörskväll. En kväll då sektionens kassörer får hjälp med sin bokföring.

• 24/9 Meet and Greet. En mässa där sektionsmedlemmarna fick träffa de olika
kommitteerna och föreningar för att bli inspirerade av engagemanget på sektionen.
Arrangerades tillsammans med valberedningen.


