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Bakgrund

Som sektion är vi beroende av mjukvara för att kommunicera med varandra om arrangemang,
studier och allmänt socialt umgänge. I dagsläget har vi en mjukvarupolicy som r̊ader oss att
i första hand välja open-source mjukvara, men tyvärr lyckas vi inte alltid med det (exempelvis
använder vi Slack).

Även om vikten av att använda open-source inte alltid är s̊a tydlig, s̊a anser vi att det är av stor
vikt att alla p̊a sektionen känner sig bekväma med att använda den mjukvara som krävs för att
kunna vara en fungerande medlem p̊a sektionen. En viktig del i detta tror vi är att säkerställa att
den mjukvaran inte samlar in, delar eller säljer data om sina användare.

Som vi tolkar följande förslag, s̊a innefattar det inte nödvändigtvis ett förbud emot Slack i dagsläget,
förutsatt att all information om arrangemang även kommer ut via hemsidan. Undantaget till detta
kan vara arrangemang under aspningsperioder där uteslutande Slack används. Vi tror dock att
detta i praktiken är lätt att lösa genom att aspar p̊a det första aspningsarrangemanget (vilket
vanligtvis annonseras p̊a hemsidan) som inte vill dela sina personuppgifter med Slack kan välja att
ge ut sitt telefonnummer eller mejl till arrangörerna s̊a att de även kan skicka ut information om
följande aspningsarrangemang via dessa kanaler om s̊a önskas.

För att se till att det här är smidigt för s̊aväl arrangörer som deltagare vill vi även yrka p̊a att
ålägga styrIT att utvärdera hur detta p̊averkar sektionens nuvarande verksamhet och återkomma
med resultat till nästa ordinarie sektionsmöte (LP4).



Förslag

Yrkar p̊a:

att I mjukvarupolicyn lägga till §3 Integritetsskydd, med följande inneh̊all:
Ingen mjukvara som krävs för att en medlem ska

•• känna sig inkluderad,

• kunna ta del av samtliga sektionsarrangemang eller

• nyttja sina medlemsrättigheter

ska samla in data om sina användare.

Undantaget till detta är om mjukvaran används av Chalmers Tekiniska Högskola i utbild-
ningssyfte, och s̊aledes redan är ett krav för att kunna vara en student p̊a sektionens tillhörande
program.

attatt Ålägga styrIT med att utvärdera hur ovanst̊aende förändring p̊averkar sektionens nuvarande
verksamhet och återkomma med resultat till nästa ordinarie sektionsmöte.
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