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1 Förord
I verksamhetsbreättelsen presenterar styrelsen vad de har arbetat med under året och
återkopplar till verksamhetsplanen så att sektionensmedlemmar skall kunna granska
styrelsens arbete.
Allting kan inte bli som man hade velat och tänkt sig. Men även om året har fått ett
lite annorlunda slut och vi saknar den vanliga aktiviteten på campus, så känner vi oss
ändå nöjda med det vi hunnit med och den riktning sektionen har tagit under vårt år
som styrelse.
Stort tack till alla aktiva som vi fått nöjet att arbeta med under året och som stått ut
med våra utbildningar och knasiga idéer. Även tack till alla andra som vi stött på i vårt
arbete under året, ni som uppmärksammat oss på problem, ställt tankeväckande frågor
och agerat bollplank när vi inte vetat vad vi ska göra. Slutligen också tack till alla er som
utgör IT-sektionen; aktiva och inte-aktiva, alumn och studerande, Nollan och pateter.
Tack vare er kan vi fortsätta arbeta för att vara den bästa utbildningen i landet, både
vad det gäller studentliv och utbildningskvalitet.

2 Operativt arbete
En stor del av arbetskraften i styrelsen har under året, i enlighet med verksamhetsplanen,
lagts på det kontinuerliga operativa arbetet. Detta arbete har huvudsakligen bestått av
att:
• Gå på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som styrIT skall vara
representerade på.
• Behandla frågor rörande sektionen som helhet.
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• Hantera incidenter som uppstår.
• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva.
• Behandla inkomna äskningar.
• Arrangera sektionsmöten.
• Underhålla styrdokument.
• Arbeta för att sektionens medlemmar ska må så bra som möjligt.
• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.
• Underhålla och uppdatera dokumentation kring sektionens verksamhet och ekonomi.
Vi började även att kolla på hur vi skulle kunna inkludera mer strategiskt arbete i
det löpande arbetet. Detta genom att förenkla arbetet, avlasta operativt arbete till
kommittéer eller utskott, där det är lämpligt, och helt enkelt göra tid för strategiskt
arbete. Detta då vi anser att det är viktigt att sektionen har en långsiktig plan så att
våra medlemmar ska få ut så mycket av sektionen som möjligt även i framtiden. Tyvärr
kunde vi inte lägga så mycket tid på detta på grund utav mängden operativt arbete.

3 Fokusområden
Utöver det kontinuerliga operativa arbetet presenterade styrelsen ett antal fokusområden i verksamhetsplanen som de arbetat med under året (Inkludering, Förenkling och
Nöjesliv). Det har också under verksamhetsårets gång uppstått ett antal situationer och
möjligheter som gjort att vi har behövt eller kunnat arbeta med andra foksuområden
(COVID-19, Hubben, Utökning av programmet och campus Lindholmen) som även den
presenteras här i verksamhetsberättelsen.

3.1

Inkludering

Arbetet med att etablera inkluderingsarbete som en naturlig del av sektionens verksamhet har huvudsakligen tagit sig uttryck i bildandet av kommittén EqualIT som har
i uppdrag att arbeta med jämlikhet och inkluderingsfrågor på sektionen. Föreningen
med samma namn lades tidigt under året ned för att kommittén skulle bildas. Efter
att föreningen lades ned tog det dock nästan ett helt år innan första uppsättningen av
kommitten valdes in då det till en början var svårt att hitta intresserade. Därför önskar vi de nyligen invalda i EqualIT all lycka framöver och håller tummarna för att en
ny generation så småningom ska engagera sig i inkluderingsarbetet på sektionen genom
EqualIT.
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Styrelsen har också försökt förbereda för EqualIT’s verksamhet genom att hålla en jämlikhetsworkshop och diskussionspass om hur jämlikhets- och inkluderingsarbetet kan se
ut på sektionen framöver.

3.2

Förenkling

I verksamhetsplanen skrev styrelsen att de ville förenkla arbetet för de aktiva på sektionen så att de skulle kunna göra mer av det roliga och viktiga arbetet som är en del av
deras kärnverksamhet.
En mycket stor del av det här målet var att göra sektionens bokföring digital så att den
inte behöver existera i två format. Det målet har styrelsen tillsammans med revisorena
kunnat nå och nu är sektionens bokföring helt digital med undantag för visst underlag
som enligt lag måste sparas fysiskt.
Ett annat delmål var att försöka samla gemensam kontinuitet för hela sektionen. Styrelsen valde dock att inte prioritera det projektet eftersom kontinuiteten har så pass olika
format hos olika kommitteer att arbetet hade blivit för stort i omfattning.
Utöver de i verksamhetsplanen nämnda delmålen har styrelsen också organiserat upp
och uppdaterat de arbets- och styrelsedokument som används av de aktiva på sektionen
så att de ska vara enklare att hitta och använda. Att göra det så enkelt som möjligt för
de aktiva på sektionen har också alltid varit ett viktigt perspektiv vid de beslut styrelsen
tagit.

3.3

Nöjesliv

En större undersökning utav nöjeslivet på sektionen planerades men kunde tyvärr inte
genomföras på grund av de speciella omständigheterna med distansstudier under våren.
Istället genomfördes en mindre undersökning som tyvärr har ett för litet underlag för
att några direkta slutsatser skall kunna dras från den. Dock kan förhoppningsvis den
mindre utredningen lyfta problemområden som är särskilt intressanta att undersöka i
framtiden.
I början av året arrangerades också en engagemangsmäsaa på initiativ av föregående
styrelse. Johan ”Walder” Wennerbeck, tidigare styrelseordförande, var mycket drivande i
arrangemanget. Vi ser initiativet som lyckat då många nollan uppgav att de uppskattade
möjligheten att få sitta och prata med de kommitteer de var intresserade av att söka.

3.4

Hubben

Sektionslokalen är på många sätt hjärtat för vår verksamhet och därför har frågor som
rör Hubben självklart prioriterats.

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsberättelse styrIT 19/20

Den största frågan har varit hur Hubben kan utökas för att rymma fler studenter. Styrelsen har fortsatt tidigare styrelsers arbete med att få ta över några av de intillliggande
rummen men tyvärr ännu inte lyckats producera några resultat bortom löften från högskolan.
Under senare delen av året har även P.R.I.T. tagit många initiativ för att förbättra
tillvaron i Hubben som styrelsen med glädje har kunnat sponsra och därmed spendera
en klar majoritet av vår äskningsbudget på.

3.5

Utökning av programmet

Som tidigare kommunicerat står sektionens tillhörande grundprogram inför ett antal
ökningar i antal antagna per år vilket markant kommer öka programmets och därmed
sektionens storlek. Styrelsen har tagit en aktiv del i diskussioner och förhandlingar med
högskolan för att minska potentiella kvalitetsproblem och se till att ökningen blir gradvis
över flera år så att sektionen får möjlighet att skala upp sin verksamhet till det ny antalet
studenter.

3.6

Campus Lindholmen

Med stor glädje kan styrelsen presentera att det nu finns en sektionslokal vid namn ”the
CLOUD” på Lindholmen. Lokalen är öppen för alla sektionens studenter och är tänkt
att fungera som en utgångspunkt för sektionens verksamhet på Lindholmen. I dagsläget
är lokalen huvudsakligen inredd som lunchrum och studieplats då det har varit det till
synes största behovet på Lindholmen. Självklart finns det också gratis kaffe i lokalen.
Tyvärr har dock öppnandet av lokalen fått skjutas upp p.g.a. den pågående pandemin
men så fort studierna återgår till de normala kan lokalen öppnas. Stort tack till vår
programansvarig Niklas Broberg som under flera år arbetat med frågan.
I och med den växande studentpopulationen i EDIT-huset och den allmänna platsbristen
på campus Johanneberg har styrIT 19/20 sett en förhöjd risk för att högskolan återigen
skulle föreslå flytt av sektionens tillhörande grundprogram till campus Lindholmen, likt
förslaget från 2016. Därför har styrelsen under året dokumenterat och arkiverat de riskanalyser och utredningar som gjorts av högskolan och tidigare styrelser samt genomfört
en ny uppdaterad riskanalys för att vara väl förberedda inför ett potentiellt framtida
förslag. Det har dock inte lagts fram några förslag om flytt från någon part och därför
har arbetet lämnats vidare till nästa styrelse så att de kan ha en fortsatt hög beredskap
för ett sådant scenario.

3.7

Studenters Välmående

Även studenternas välmående är en fråga som varit aktuell under året då vi tillsammans
med kårledningen har arbetat med att ge studenter utrymme för återhämtning genom
att exempelvis inte schemalägga tentamen på lördagar.
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SAMO har också kraftigt drivit frågan om att tillsätta en kurator på campus. Tanken
är att kuratorn skall kunna avlasta SAMO och studievägledare som i dagsläget saknar
utbildning för det typ av stöd som många av deras kontakter behöver.

3.8

COVID-19

Den pågående pandemin har också varit en fråga som styrelsen har behövt ägna uppmärksamhet åt. Till en början genom att följa samhällsutvecklingen och därmed kunna
ge sektionen relevanta riktlinjer att följa för arrangemang. Men också under senare delen av våren för att hantera kvalitetsproblem med distansundervisning samt bemöta
internationella studenters oro kring höstens studier och uppehållstillstånd.

