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Bakgrund
Punkt 7.1 om profilering i den ekonomiska policyn säger att den totala kostnaden för
profil- och arbetskläder ej får överstiga 600kr/person och år. Ovv-kommittéerna (Noll-
KIT, P.R.I.T., sexIT) har ytterligare 600kr/person. DigIT ’20 vill införskaffa turkosa
rockar i stil med dHack, EKAK, CCC och andra kommittéer på Chalmers, och därmed
öka profileringsbudgeten med 400kr/person.

Huvudsyftet med att ha rockar är att synas bättre. Under framförallt mottagningen
tror vi det är fördelaktigt om Nollan blir påmind om vilka det är som underhåller vår
hemsida och andra tjänster. Söktrycket på digIT är inte så högt som vi vill, framförallt
inte på en sektion som IT. Genom att skaffa rockar, och bli närmare en ovv-kommitté,
tror vi att fler kommer intressera sig för digIT som kommitté och i förlängningen vår
verksamhet. Det är speciellt relevant under mottagningen eftersom söktrycket från ettan
har minskat de senaste åren.

På senaste sektionsmöte ändrades reglementet för digIT, och att-satsen “att uppmuntra
till en god kodkultur på sektionen” tror vi görs lättare genom att synas mer under båda
digITs och andra sektionsarrangemang. Att även kunna identifieras utanför sektionen
ser vi som något positivt, och att folk utanför IT skulle känna igen digIT är ett mål.

Eftersom detta är nytt för digIT kan vi inte veta hur det går, och vill ännu inte göra
en ändring i den ekonomiska policyn. Vi ser detta som ett pilotförsök, och om det är
lyckat är vår plan att skriva en motion till LP3, under vår aspning, för att ändra den
ekonomiska policyn. Vi tror att genom att utöka budgeten med totalt 2800kr(400*7),
från 4200kr till 7000kr, har vi möjligheten att förändra digITs framtida kultur, och att
det är värt satsningen.

Förslag
Yrkar på:

att frångå den ekonomiska policyn genom att godkänna extra utlägg på profilering för
digIT20 om 2800 kr (totalt 7000kr).

https://styrit.chalmers.it/docs/policies/ekonomisk_policy.pdf

