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Bakgrund
Vid sektionsmötet LP4 förra året godkändes en proposition där styrIT 20/21 blev ålagda
att utse en IT-ansvarig samt utvärdera hur detta gick.

Arbetet som IT-ansvarig har under året gått bra med de ansvarsområden som angavs.
Med de tydliga ansvarsområden finns det möjlighet att ha en specifik post som likt
sekreterare eller VO. Men sittande IT-ansvarig i samråd med styrIT känner att det i
dagsläget inte ger något att ha en specifik post utöver ledamot.

Detta var ansvarsområdet som IT-ansvarig fick förra året:

1. Administrera sektionens slack

2. Administrera sektionens G suite

3. Lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssystem

4. Introducera nya kommittémedlemmar till sektionens IT-system

5. Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering samt vara behjälplig
ifrågor som rör GDPR

Istället för att då introducera en ny post kommer de ansvarsområden som fanns för
IT-ansvarig att läggas under styrITs åligganden. Punkt 1 finns i dagsläget redan under
åligganden för styrIT fast i en mer generell formulering. Punkt 2, 3 och 5 kommer i läggas
under styrITs åligganden. Punkt 4 känner inte styrIT behövs läggas under åligganden.
Notera vissa ändringar i formuleringar på själva förslaget.

Om det varje år blir en IT-ansvarig så kan man då börja kolla på att skapa en specifik
post. Men tills dess tror vi det är bättre med flexibilitet för framtida styrITs.

Denna proposition innebär också att DPOer tas bort från reglementet helt då det inte
helt enkelt behövs längre.

https://chalmers.it/uploads/media/2020/06/Sektionsm_ten_19_20_8_-287006367a0-8da51c0f486.pdf#subsection.3.7
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Förslag
Yrkar på:

att Ta bort §8 Datahantering ur reglementet.

att Lägga till under §3.4.1 Det åligger styrIT i reglementet:

att Ansvara för att sektionens mail och digitala verktyg administreras.

att Ansvara för att lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssy-
stem.

att Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering till förtroendeinval-
da, samt vara behjälplig i frågor som rör GDPR.


