
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport LP3 styrIT, 2021–2022

Verksamhetsrapport LP3 styrIT

1 Fokusomården
Nedan listas lite av arbetet vi gjort under läsperioden, relaterat till våra fokusområden
från verksamhetsplanen.

1.1 Hållbar expansion
Detta fokusområde tycker vi har varit svårt att motivera oss att jobba med, då det är ett
ganska abstrakt och långsiktigt problem. Dessutom är det sällan att vårt mer operativa
och reaktiva arbeta går att koppla till detta område, och vi kan inte hitta något vi gjort
det senaste som har påverkats av detta område. Det är uppenbart att vi behöver lägga
medveten tid för att identifiera hur vi vill jobba med frågan innan vi går av.

1.2 Bättre lokaler och studiemiljö
Något som dykt upp det senaste är hur vi hanterat The Cloud, och vår sektionsnärvaro
på Lindholmen. Det har uttryckts missnöje om arbetet vi gjort, vilket i praktiken har
varit obefintligt. Vi vet nu att tidigare styrIT har jobbat mer aktivt i frågan, men det
har glömts bort mellan åren. Vi är dock nöjda med att vi nu har tydligt definierat hur
vi vill jobba med arbetsgruppen Cloudlords som har som uppgift att köpa in förbruk-
ningsmaterial och inventarier till The Cloud, även om vi önskar att vi hade haft koll på
det tidigare.

I Hubben har rum 2421(cetacrummet) varit på agendan. Vi har pratat med både P.R.I.T.’21
och P.R.I.T.’22 om frågan, och även om det har tagit mer tid än vi önskat är vi nu op-
timistiska om rummets framtid. Vi har också sett att den eviga köksfrågan kan vara
relevant att ta vidare igen, då det nu var ett par år sedan den senast slogs ner. Vi har
inte lyft frågan än då vi vet att ansvarig är ovanligt upptagen och stressad, men hoppas
lyfta den snart!

SAMO fortsätter naturligtvis jobba kontinuerligt med kontakt mellan studenter, kåren
och högskolan för att förbättra vår studiemiljö runt om campusen. Glöm inte att felan-
mäla allt ni är missnöjda med kring vår studiemiljö! Vi har fått reda på från högskolan
att vi studenter är dåliga på att anmäla skador som uppstår, och det är något vi antingen
redan har eller ska påminna sektionen om.

1.3 Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet som område kan självklart innebära konkret förändringsarbete, men
det är också något vi vill se genomsyra allt vi gör. Ett stort konkret beslut vi kan tydligt
se ha påverkats av detta är fondsparandet som vi gjorde innan jul. Vid val av fonder så
tog ekologisk hållbarhet hög prioritet.
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1.4 Jämlikhet
Vi har strax innan jul fört dialog med EqualIT om en enkät till sektionen som ska
ligga till grund för framtida jämlikhetsarbete. Vi ser en poäng med att försöka göra ett
grundarbete för att göra detta ska bli mer rutinmässigt i framtiden. Detta är dock ett
område vi ser har nedprioriterats på grund av tids- och motivationsbrist hos styrelsen,
och hoppas kunna lägga mer aktiv tid på den period vi har kvar.

1.5 Transparens
Något vi föreslog i verksamhetsplanen var ett nyhetsbrev till sektionen där vårt arbete
och relevant skvaller från kåren och högskolan kan presenteras. Det är något vi funderat
vidare på, och har bland annat lett till denna rapport som vi hoppas kan uppfylla
liknande syfte, om än inte like grundligt som vi siktade på. Ett regelbundet nyhetsbrev
hade troligtvis varit mer givande för sektionen, men att ge styrelsen mer återkommande
arbetsuppgifter var något vi såg negativt på. Utifrån det har vi lagt ner arbetet med
nyhetsbrev, men vill sätta upp bättre rutiner för hur vi skapar och presenterar vår
verksamhetsrapport.

Vi har även börjat lägga upp på Slack när våra mötesprotokoll publiceras, en liten grej
vi kan göra med målet att uppmuntra folk att ta del av vårt arbete. Det är svårt att
avgöra om någon faktiskt läser protokoll, men om nästa år fortsätter blir åtminstone
Sponken glad :)

Som en sammanfattning kan vi säga att de fokusområden vi valt är breda och lite
abstrakta. Vill vi uträtta mer i frågorna är det viktigt att konkretisera arbetet vi har
framför oss den sista läsperioden, men vi har också insett att det kan vara värt mycket
att lägga en bra grund för framtida styrIT, och vi behöver inte helt avsluta alla projekt
vi vill påbörja.

2 Övriga
Här är ett utdrag av de mer operativa ärenden vi har hanterat senaste läsperioden:

• Konflikthantering mellan organ på sektionen
• Kommunikation med Rekryt om deras relation till sektionen
• Utbildningar med kommittéer

– En dag med styrIT x2(OvKIT, MRCIT)

– GDPR-utbildningar

– Kassörsutbildning
• Hanterat inkomna äskningar

– Entrématta, nekad
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– Kartnålar, nekad
– Kaffemaskin, nekad
– Revisorer, godkänd med förtydligande

• Pratat med PL om att studenter, framförallt 1or, har det svårt
• Coronahantering x3
• Fyllnadsval P.R.I.T.(Jonathan ’Tantan’ Edenlund)
• Vald sektionsmedlem (Leo ’kaffe’ Karlsson)
• Kontakt med IT-studenter som börjat programmet under senare del
• Pratat om phaddring med NollKIT
• Skapat medlemsregister för invalda sektionsmedlemmar
• Införskaffat en utbildning för sektionens aktiva(LUFS)
• Delgett våra åsikter om omförordnande av Niklas Broberg som PA till Jörgen

Blenow
• Inlett diskusion med valnämnden om hur vi kan jobba för att få in fler IT till FuM
• Skapat ett fondkonto hos Swedbank och investerat enligt budget
• Ansökt om en förenklad bokföringsmetod hos Skatteverket, den blev nekad
• Jobbat med Revisorerna om att förenkla bokföring och ekonomiska berättelser(’Projekt’

i Fortnox)
• Insett att vi har en inkomst på ungefär 400.000 från DatE-IT som ej är budgeterat,

och funderat på vad det har för konsekvenser
• Skrivit motionssvar(i mängder!)
• Skrivit propositioner(i mängder!)

3 Rapport från styrelsen
Något ytterligare vi gjort in området transparens är följande rapporter. Här har vi alla
i styrIT skrivit lite om hur vi känner för arbetet vi gjort och ska göra. Det är ett bra
reflekterande verktyg för styrelsen där vi får en chans att ta ett steg tillbaka och fundera
över vad vi har för oss. Vi tror även sektionen har en viss nytta i att se vad vi är
motiverade för framöver, och har för planer framöver. Vi hoppas också det kan minska
friktion mellan styrelsen och sektionen, om båda parter inser att vi försöker så gott vi
kan trots att det ofta kan upplevas gå segt framåt.

3.1 Albert ’Tabbe’ Lund - Kassör
Vad tycker du om arbetet ni gjort senaste LPn?
Jag tycker om arbetet vi gjort det senaste, det har inte varit för mycket eller för lite.
Stort fokus har varit att uppdatera ovKIT om allt som kan vara bra att veta som aktiv
på sektionen, vilket har varit roligt.

Vad ser du fram emot närmsta läsperioden?
Aspning, det är alltid roligare att hålla aspning än att gå på den, men på styrITs aspning
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kommer alla ha lika roligt. Sedan är jag taggad på de stora middagarna som kommer
hållas, är inte särskilt relaterat till styrITs arbete men kul att stora grejer händer på
sektionen. Sen får man inte glömma kassörskvällen heller, var där eller va ett blåbär.

Något du är otaggad på närmsta läsperioden?
Bokföring, det är lite kul, men nu börjar det bli lite tröttsamt. Ligger lite efter med den
fysiska delen också, så kommer bli en hel del hålslagande och häftande.

Hur känner du för styrIT närmsta läsperioden?
Mmmmm jag tycker de bra. Känns som att tiden börjar ta slut och undrar lite över vad
man faktiskt lyckats uträtta. Önskar också att möten inte ska ta så lång tid.

Vad vill du jobba med framöver?
Uppdatering av ekonomiska dokument. Det finns en del saker i dem som är utdaterade,
speciellt det som kallas “Kassörskontinuitet för specifika händelser”. Problemet med att
alla dokument också är på svenska har blivit mer akut och att översätta dem hade varit
givande för våra kassörer.

Motivation för styrIT: 5, Stress: 7

3.2 David ’Mölle’ Möller - IT-ansvarig
Jag tycker att styrIT gjort ett bra arbete med att utbilda de nypåstigna och startat
upp ett nytt spännande år med OvKIT och MRCIT. Utöver det har styrITs vardagliga
uppgifter med att stötta sektionen flutit på bra.

Jag ser fram emot en coronafri läsperiod och att Chalmers kan komma tillbaka till
tiden innan pandemin med många roliga arrangemang, lunchföreläsningar och spontana
festligheter.

Jag är också taggad på att hålla aspning för styrIT nästa läsperiod och att hantera de
nya utmaningar som uppkommer då sektionen startar upp igen efter Corona. Det kan
dock förekomma veckor då det blir för mycket som händer, där tiden inte räcker till för
både studier och arbete i styrIT med mycket stress, vilket är någonting jag inte ser fram
mot.

Något jag vill jobba på är att förenkla arbetet för nästkommande ITA. För att vara ITA
bör det inte krävas att en är digIT patet.

Motivation för styrIT: 7, Stress: 6

3.3 Jacob ’pi’ Pedersen - Vice Ordförande
Jag känner inte att jag har fått särskilt mycket gjort den senaste läsperioden. Nöjeslivs-
arbetet har legat till stor del på is och det jag har kunnat göra har jag inte varit särskilt
taggad på eller haft tid med. Nu mot slutet av läsperioden har jag dock arbetat en del
med propositioner och motioner vilket har varit givande.

Nästa läsperiod hoppas jag kunna lägga fram fler propositioner och att ha fler ordföran-
demöten! Ser även framemot att teambuilda mer med styrIT.
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Närmsta läsperioden är jag otaggad på att ha dålig balans mellan mitt ideella engage-
mang, studieliv och privatliv. Det har tyvärr inte gått så bra senaste läsperioden.

Motivation för styrIT: 3, Stress: 8

3.4 Josefine ’josen’ Nord - Kommunikatör
Vad tycker du om arbetet ni gjort senaste LPn?
Jag kan känna att vi som styrIT inte har gjort så mycket förutom vårt vardagliga arbete.
Vilket är tråkigt men också rimligt. Då ett välmående styrIT är att föredra framför ett
utarbetat.

När det gäller mina egna insatser så har de främst varit riktade mot middagsgrupperna
som jag medverkar i. Då de flesta detaljer börjar bli spikade ser jag fram emot att driva
utveckling inom andra områden min sista läsperiod.

Vad ser du fram emot närmsta läsperioden?
Jag ser fram emot att sektionen antagligen kommer ha ett nyrenoverat cecip/cetak-rum,
som förhoppningsvis ska ge Hubben ny energi. Jag ser också fram emot att åter igen
driva konversationen om ett nytt kök i Hubben och såklart en härlig aspning!

Något du är otaggad på närmsta läsperioden?
Nej jag tror inte det, det finns inget som inte lite solsken kan bota!

Hur känner du för styrIT närmsta läsperioden?
Jag hoppas att vi som team kan ta vara på varandras kunskaper och bygga ännu närmare
relationer den tid vi har kvar!

Vad vill du jobba med framöver?
Kök & aspning <3

Motivation för styrIT: 5, Stress: 1-10 stress är en levande känsla

3.5 Tobias ’Hoidi’ Karlsson
Har varit väldigt mycket operativt arbete senaste tiden, vilket är lite tråkigt, men lite
kul har det varit ändå. Protokollmötesskrivande är ganska konstant arbete så känns som
att jag alltid l̈igger efteröch har grejer att göra. Det skapar inte så mycket stress men är
något som alltid ligger där. Känns dock som att folk uppskattar att mötesprotokollen
kommer i styrit :)

Börjar snart bli dags för aspning. Det är kul. Och dags att skriva kontinuitet. Det är
inte lika kul. Hade varit kul att skriva coola propositioner, får bara hitta på något bra
att ändra.

Motivation för styrIT: 7, Stress: 3
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3.6 Viktor ’Norris’ Fredholm - SAMO
Vad jag ser fram emot att jobba med: börja jobba på att ha en samo sida på Chalmers.it,
införa samo eftermiddagar och allmänt göra information som var folk kan vända sig lite
mer tydlig och lättillgänglig. Och det bidrar till att jag är mer taggad på kommande
periods arbete.

Motivation för styrIT: 5. Stress: 7

3.7 William ’Sponken’ Albertsson - Ordförande
Jag har känt av en lite konstitutionell kris kring styrITs verksamhet senaste tiden som
gjort mig lite taggad. Vi har nog alla börjat känna att tiden går, men att de ambitioner
vi hade om förändringsarbete går långsamt. Utifrån det är jag just nu inte helt nöjd över
det vi har gjort, men att skriva den här verksamhetsplanen fick mig att inse att vi i alla
fall gjort några vettiga saker!

Nu har jag däremot blivit taggad igen, när jag insett att det helt ligger på mig/oss att
faktiskt göra saker och det egentligen inte är så svårt. Har inte helt landat i vad jag
tycker är högst prioriterad, men ser fram emot att prioritera och konkretisera verksam-
hetsplanens områden.

Det är lite tråkigt att känna att vi bara har en läsperiod är kvar när jag fått motivation
på nytt. Samtidigt som jag är taggad på aspningen, känns det lite tråkigt att det ska ta
tid nu när jag vill jobba med annat. Ska dock bli spännande att se vilka som är sugna
på att sitta i sektionens coolaste organ!

Motivation för styrIT: 7, Stress: 7
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