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Svar
styrIT delar uppfattningen att ett organ med föreslagna åtaganden kan ge nytta till
sektionen, och de stämmer väl överrens med vårt fokusområde Ekologisk Hållbarhet.
Detta skulle förenkla att det arbetet fortsätter kontinuerligt, utan att vara beroende av
styrelsens framtida engagemang i frågan.
Att en sektionskommitté passar området bättre än en intresseförening tycker vi är tydligt.
Ett tredje alternativ hade varit sektionsfunktionärer (i nuläget finns talman, alumnioch kandidatmiddagsgrupper). Som sektionsfunktionär minskas administration något
för gruppen, valberedning och sektionen jämfört med kommitté. Det hade också kunnat
ses som en test-period där man ser om intresse finns, utan att lägga de resurser som krävs
på att starta upp och underhålla en kommitté, för att senare övergå till en kommitté.
Dock tycker vi liknelsen med EqualIT är träffande, då dess verksamheter skulle ha flera
likheter. Utifrån det, och att en kommitté kan leda till större intresse och synlighet,
håller vi med motionären om att TrädgårdsmästerIT skulle passa bra som en kommitté.
TrädgårdsmästerIT skulle bli den enda kommittéen med inval på sektionsmötet i LP1. I
nuläget har revisorerna och kandidatmiddagen inval, och utöver det hanteras verksamhetsplan och budget för invalda i LP4. Utöver detta är det ett sektionsmöte som för
många Nollan är deras första, och det sker i en läsperiod som till viss del är upptagen
för mottagnignen. Anledningen att detta kan vara relevant är att kan tänkas påverka
aspning och söktryck. Exempelvis förkortas den möjliga aspningsperioden. Dock behöver
det inte vara någon stor fördel, då läsperioden är efter sommaren och TrädgårdsmästerIT
kan behöva tid under terminen för att planera aspningen.
Ytterliggare relevant bakgrund är vilken ekonomisk påverkan uppstartandet av en ny
kommitté ha. Alla kommittéer har rätt till pengar för profilering, teambuilding, överlämning och aspning. Dessutom leder det till lite administrativa kringkostnader, exempelvis
bokföringslicens för kassören och mat till utbildningar. Summan av profilering, teambuilding, överlämning, aspning och bokföringslicens uppgår som högst till knappt 12000kr.
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Utifrån ovastående håller styrIT med motinären om att skapa kommittéen TrädgårdsmästerIT. Vi vill dock lägga till ett åtagande för att bättre matcha vår önskan om
kommittéen, samt bakgrunden i motionen: att vara styrIT behjälplig i frågor relaterade
till ekologisk hållbarhet. Vi vill även ändra formuleringen på det andra åtagandet för att
stämma bättre överrens med resten av reglementet, samt konkretisera uttrycket moder
jord”
Utöver detta ser vi att de tre sista yrkandena inte är korrekt formaterade, och vill ändra
så att det är tydligare var de ska läggas till.
Med ovanstående bakgrund vill styrIT yrka på vissa ändrings- och tillägsyrkanden, och
därefter bifall.

Förslag
Ändringsyrkande
att ersätta yrkanden 2-3 med:
att Lägga till §5.4.11Det åligger TrädgårdsmästerIT med följande innehåll:
att Vattna, kultivera och sköta om Hubbens växter
att Arrangera minst 1 arrangemang per läsperiod med syfte att öka sek-

tionens engagemang för ekologiska hållbarhetsfrågor eller återkoppla till
naturen.
att Vara styrIT behjälplig i frågor relaterade till ekologisk hållbarhet

