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Bakgrund

Tidigare har det varit tradition för en grupp IT teknologer att arrangera ett
s.k. Efter Tenta Raj, vilket är en mindre uppstyrd fest i IT’s sektionslokal på
johanneberg, Hubben, för främst IT-teknologer, men även folk från andra sektioner. Då det inte finns något officellt stöd för detta arrangemang finns det
ingen ytterst ansvarig som ser till att det bir av, vilket leder till osäkerheter
kring huruvida det arrangeras. Detta medför risken att ingen kan stå för arrangemanget och det inte blir av alls.
Arrangemanget hålls traditionsenligt den första lördagen som infaller på
slutet av tentaperioden, och om det är så att Hubben är upptagen denna dag
uppstår ett flertal problem. Först och främst blir det svårt med nya datum
då dagarna innan lördagen ligger i tentaperioden vilket gör det omöjligt att
arrangera något i Hubben; och ett senare datum går inte då det är antingen
efter nästa läsperiod börjat, under en omtentaperiod eller på sommarlovet när
folk potentiellt börjat jobba eller åkt ifrån göteborg. Detta är inte optimalt
då vi nu lägger hinder för en stor andel sektionsmedlemmar att delta i ett
arrangemang som ska vara tillgänglig för alla.
På grund av att rätt datum är så viktigt gör det otympligt att behöva förlita
sig på att andra lokaler på campus är lediga just den dagen, samt att det oftast
kostar pengar och är generellt mindre praktiskt än att hålla det i Hubben.
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Förslag

Eftersom sexIT är IT sektionens festkommitté vars huvuduppgift är att bidra
till studentnyttan via fester, sittningar m.m. bör de bli årlaggda att ansvara
över att ET-Rajet arrangeras. Detta betyder INTE att de måste vara ensamma
arrangörer vid varje ET-Raj utan att de snarare ska se till att det finns minst
en grupp människor som kan stå för arrangemanget, samt att Hubben inte är
bokad på det datumet. På grund av detta motionerar jag att lägga till följande
i punkt §5.4.10 i reglementet
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att Ansvara för att ett Efter Tenta Raj arrangeras första lördagen som
infaller på slutet av tentaveckan i IT’s sektionslokal på Johanneberg som ska
vara öppet för främst sektionsmedlemmar men även andra.
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