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Bakgrund

I nuläget när man bokar Hubben finns det vissa begränsningar. Under studiedagar får
inte Hubben bokas innan kl 17.00 samt endast för studierelaterade arr under tentaperio-
den. En studiedag är definerad som en vardag under en termin. Utöver detta får Hubben,
enligt lokalpolicyn, inte bokas under omtentaperioder. Tanken med dessa begränsningar
var att IT-studenter ska ha en lokal som de garanterat kan använda för att plugga inför
sina omtentor i.

Under studieåret 19/20 låg omtentaperioderna som följande:

1. 2 första veckorna av mottagningen

2. Fredag - Lördag, LV6 LP1

3. Tisdag - Torsdag (7/1 - 9/1), veckan innan tenta veckan LP2

4. Måndag - Onsdag, LV3 LP3, början av veckan för påskledigheten

5. Måndag - Onsdag, veckan efter tentaveckan LP4

Eftersom Hubben är en populär lokal för arrangemang har vi under året sett ett intresse
för att arrangera i Hubben på kvällar och helgdagar under de mindre omtentaperioderna
där en stor del av sektionens medlemmar inte har några tentor.

Med de föreslagna ändringarna skulle Hubben gå att boka på helgdagar under omten-
taperioderna under läsåret. Ändringen skulle också medföra att Hubben går att boka
under hela de omtentaperioder som ligger utanför läsperioderna (numrerade som 1 och
5 i listan ovan).

Det är självfallet viktigt att teknologer har en plats att studera på inför omtentan men
vi anser att behovet av en tillgänglig aktivitetslokal under helgdag och kväll är större.
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Detta eftersom studierummet alltid är tillgängligt samt att det finns god tillgång till
grupprum på helger, kvällar och dagar utanför läsperioderna.

Dispositionsavtalet specificerar inte om att Hubben måste vara tillgänglig för teknologer
under omtentaperioder. Likaså har vSO och kåren konsulterats och de känner inte till
några riktlinjer eller liknande som sätter den här begränsningen på när en sektionslokal
får bokas.

Förslag

Yrkar på:

att Paragraf 7 ”Boka” i lokalpolicyn ändras från:

”Hubben får bokas av medlemmar av sektionens aktiva organ och föreningar efter
kl 17.00 på studiedagar samt dygnet runt på helger. Dessa bokningar får endast
göras för sektionsnyttiga ändamål. Undantag gäller från tentaperioders första dag
kl 08.00 till dess sista dag kl 13.00, då Hubben inte får bokas annat än till studie-
relaterade arrangemang. Detta avser även omtentaperioder.

Utöver detta får inte någon av sektionens lokaler bokas mer än en läsperiod fram
i tiden. Vid bokning av Hubben ingår ej grupprummet eller HASen, som bokas
separat. styrIT samt lokalansvarig kommitté har rätt att häva bokningar om de
ej anses lämpliga. Undantag gäller under mottagningen då IT-sektionens mottag-
ningskommitté i samrådan med styrIT samt lokalansvarig kommitté är ansvariga
för bokningar av Hubben. Det kan förekomma undantag från dessa regler om de
anses lämpliga och fått styrITs godkännande.”

till:

”Hubben får bokas av medlemmar av sektionens aktiva organ och föreningar efter
kl 17.00 på studiedagar samt dygnet runt på helger. Dessa bokningar får endast
göras för sektionsnyttiga ändamål. Undantag gäller från tentaperioders första dag
kl 08.00 till dess sista dag kl 13.00, då Hubben inte får bokas annat än till studie-
relaterade arrangemang.

Utöver detta får inte någon av sektionens lokaler bokas mer än en läsperiod fram
i tiden. Vid bokning av Hubben ingår ej grupprummet eller HASen, som bokas
separat. styrIT samt lokalansvarig kommitté har rätt att häva bokningar om de
ej anses lämpliga. Undantag gäller under mottagningen då IT-sektionens mottag-
ningskommitté i samrådan med styrIT samt lokalansvarig kommitté är ansvariga
för bokningar av Hubben. Det kan förekomma undantag från dessa regler om de
anses lämpliga och fått styrITs godkännande.”’


