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1 Förord
Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kon-
tinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med. Många punkter från
avgående styrelsens verksamhetsplan återkommer i den preliminära planen. Detta främst
på grund av att många av punkterna kommer kräva fortsatt fokus för att de ska slutföras.

På grund av Covid-19 finns det en relativt stor chans att delar av verksamheten inte
kommer kunna genomföras som den brukar under året. Vi väljer dock att vara positiva
och hoppas på att styrelsens och sektionens arbete kommer kunna ske på ett någorlunda
normalt sätt under året, vilket reflekteras i den preliminära verksamhetsplanen.

Den preliminära verksamhetsplanen har skrivits utan vetskap om vilka som kommer
bilda nästa års styrelse och kan därför bara ses som en rekommendation till dem ef-
tersom det är viktigt att nästa års styrIT får arbeta med frågor som de anser är viktiga.

2 Operativt arbete
De kontinuerliga åtaganden styrIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Detta jobb består av att:

• Delta på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som styrIT skall vara
representerade på.

• Behandla frågor rörande sektionen som helhet.

• Hantera incidenter.

• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva.

• Behandla inkomna äskningar.

• Vara delarrangör av Kandidatmiddagen.

• Arrangera sektionsmöten.

• Underhålla styrdokument.

• Arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för sektionens medlemmar.

• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.

• Underhålla och uppdatera dokumentation relaterade till ekonomin.

• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.
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• Jobba reaktivt med hur sektionen ska hantera Covid-19.

• Jobba med att återgå till mer normal, fysisk verksamhet.

3 Fokusområden
Förutom det kontinuerliga arbetet kan styrelsen jobba med några fokusområden för att
belysa extra viktiga frågor som sektionen och styrelsen aktivt kan arbeta med för att
sektionen och dess medlemmar ska fungera och må så bra som möjligt. Även delar av
sektionens arbete som inte håller tillräckligt hög nivå och kan utvecklas presenteras.

Valet av fokusområden har grundat sig i frågor och tankar som avgående styrelse har
uppmärksammat under sitt år som potentiella utvecklingsområden, samt åsikter från
sektionens medlemmar. Fokusområdena presenteras inte i någon särskild ordning.

3.1 Hållbar expansion
Grundprogrammet kommer under de närmsta åren att expandera kraftigt samtidigt som
även masterprogrammen utökar antalet platser. Detta leder till att antalet medlemmar i
sektionen kommer öka med ca 25% till år 2025. Detta är en förändring som kommer ske
på längre sikt och även ett projekt som styrelser och sektionen med största sannolikhet
kommer jobba med länge.

3.2 Bättre lokaler och studiemiljö
Enligt studentbarometern upplevs studiemiljön som väldigt dålig av studenterna på IT-
sektionen. Tyvärr är detta ett problem som inte går att lösa enkelt. Vi tror att ett
fortsatt tryck på högskolan angående bristen på lokaler, och kvalitén på de som finns
är viktigt. Utöver detta har högskolan planer på byggnationer och viss omfördelning av
hur lokaler nyttjas där vi tror att det är viktigt att vara i framkant för att kunna ta del
av dess positiva effekter. Även detta är ett långtidsprojekt som sektionen med största
sannolikhet kommer jobba med i många år framöver.

3.3 Förbättrad sammanhållning på sektionen
Sammanhållningen på sektionen, framförallt mellan de som studerar på Campus Johan-
neberg och de som studerar på Lindholmen är i dagsläget undermålig. Det kan finnas
flera olika anledningar till detta och vanligt påtalat är den fysiska distansen mellan-
programmen. Det är också relativt få studenter från grundprogrammet som går vidare
till de tillhörande masterprogrammen vilket vidare försvårar kontakten med masterpro-
grammen. Vi tror att sektionen behöver fortsätta arbeta med att säkerhetsställa att
utbildningsinnehållet och kvaliteten på masterprogrammen överensstämmer med för-
väntningarna hos grundprogrammets studenter.

Under den här punkten tror vi också att arbete med att det ska vara mer lockande
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för studenter som studerar på Lindholmen att vara med på arrangemang på Johanne-
berg är viktigt. Samt att jobba med att göra nöjeslivet på Lindholmen mer attraktivt.

3.4 Återgång till normal verksamhet
Sektionens verksamhet har sedan september (i stort sätt) bedrivits endast på distans.
Även verksamheten innan dess bedrevs på ett annorlunda sätt än normalt. Detta har
inneburit att mycket av sektionens verksamhet har stannat upp. Men även att mycket
erfarenhet som fås under ett år som sittande fallit bort. Vi tycker därför att nästa styrelse
och sektionen i sin helhet borde prioritera en återgång till ett mer normalt scenario så
fort restriktionerna tillåter det. Vi tror att ett stort fokus för styrelsen då kommer vara
att skapa en atmosfär där det som var bra och fungerade bra innan pandemin kan
återvända. Samtidigt som de lärdomar som tagits under restriktionerna tas med. Detta
gäller dels för näringslivet på sektionen och för påverkansarbetet mot högskolan.
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