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1 Förord
StyrIT 20/21 bestod av: Ordförande Gustav ”Gurr” Engsmyre, SAMO Carolina ”putte”
Larsson, Kassör Carl ”Håll” Holmberg, VO Jian ”Finn” Shin, Sekreterare Eric ”LP”
Carlsson, Ledamot (ITA) Theodor ”Portals” Angergård och Ledamot Johannes ”Forrest”
Gustavsson.
I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen vad de har arbetat med under året, återkopplar detta till verksamhetsplanen, vilken grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kontinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med.
Denna verksamhetsberättelse ska även ge sektionens medlemmar tillfälle att granska
styrelsens arbete och möjlighet att ställa frågor kring det gångna året.
Verksamhetsplanen för 20/21 skrevs med antagandet att Covid-19 inte skulle påverka
sektionens arbete alltför mycket. Det har visat sig vara ett felaktigt antagande, och
mycket av styrelsens arbete har lagts på Covid-relaterade frågor och arbete, vilket har
inneburit att verksamhetsplanen har frångåtts för att fokusera på mer akuta frågor.
Trots detta är vi nöjda med vad vi fått gjort under vårt år som styrelse, och den framtid
som sektionen har arbetat mot under de senaste åren.
Stort tack till alla aktiva som vi fått nöjet att arbeta med under året och som stått ut
med våra utbildningar, knasiga idéer och alla restriktioner som Corona har inneburit.
Även tack till alla andra som vi stött på i vårt arbete under året, ni som uppmärksammat oss på problem, ställt tankeväckande frågor och agerat bollplank när vi inte
vetat vad vi ska göra. Slutligen också tack till alla er som utgör IT-sektionen; aktiva
och inte-aktiva, alumn och studerande, Nollan och pateter. Tack vare er kan vi fortsätta
arbeta för att vara den bästa utbildningen i landet, både vad det gäller studentliv och
utbildningskvalitet.

2 Operativt arbete
Trots Covid-19 har styrelsens kontinuerliga arbete till största del fungerat ungefär som
det brukar. Styrelsens kontinuerliga arbete, har i enlighet med verksamhetsplanen i huvudsak bestått 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.
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• Utbilda samt hjälpa sektionsaktiva.
• Behandla inkomna äskningar.
• Arrangera sektionsmöten.
• Underhålla styrdokument.
• Arbeta för att sektionens medlemmar ska må så bra som möjligt.
• Arbeta för att inkludera sektionens medlemmar i sektionens verksamhet.
• Underhålla och uppdatera dokumentation relaterade till ekonomin.
• Hantera sektionens mailkonton och Gamma konton
• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.
• Jobba reaktivt med hur sektionen ska hantera Covid-19.
Vi fortsatte även förra årets försök att inkludera mer strategiskt arbete i det löpande
arbetet. Vi anser att det är viktigt att sektionen har en långsiktig plan och långsiktiga
mål för att sektionens medlemmar ska få ut så mycket av sektionen och sin tid på
Chalmers som möjligt. Tyvärr har det här arbetet inte lett till något konkret under vårt
år.

3 Fokusområden
Förutom det kontinuerliga arbetet valdes ett antal fokusområden ut som vi skulle jobba
mer med under årets gång. Dessa fokusområden var Hållbar expansion, Bättre lokaler
och studiemiljö och Förbättrad sammanhållning på Sektionen.

3.1

Hållbar expansion

Vi har under året jobbat med att sektionen inte ska växa alltför mycket på alltför kort
tid. När verksamhetsplanen för styrIT 20/21 skrevs var planen från högskolan var att IT
programmet skulle växa till ca 150 intagna per år. Efter samtal med högskolan verkar
detta inte längre vara aktuellt, men styrelsen har deltagit i diskussioner med högskolan
och jobbat med att minska potentiella kvalitetsproblem som kan uppkomma i och med
en potentiell ökning av antalet intagna till programmet.

3.2

Bättre lokaler och studiemiljö

Studiemiljön i EDIT-huset har i många ankäter framkommit som ett stort problem.
Styrelsen har tillsammans med högskolan, samt Elektro och Data Sektionerna jobbat
för att förbättra studiemiljön. De två största projekten är nymöblering av EDIT-foajen
samt utanför Linsen. Utöver detta har vi också jobbat mot högskolan för att säkerställa
att de grupprum som finns i EDIT fortsätter fungera som grupprum samt jobbat för att
klimatet i EDIT-huset ska vara mer behaglig.
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På Lindholmen har vi jobbat med att färdigställa arbetet med the Cloud. Tyvärr har
Covid-19 inneburit att det fortfarande finns lite arbete kvar från högskolans sida innan
projektet kan ses som helt klart.

3.3

Hubben

Sektionslokalen är på många sätt hjärtat för vår verksamhet och därför har frågor som
rör Hubben självklart prioriterats.
Vi kan med stor glädje säga att Hubben under sommaren äntligen har expanderat,
sektionslokalen innefattar nu ett till rum och extra studieplatser i och med rum 2421,
(CETAC / CESIP rummet). Tanken med rummet är att det främst skall användas för
studieplatser, då Hubben sen många år ofta varit full under studietid. Att rummet främst
skulle användas för studieplatser var även ett krav från högskolan under förhandlingar
kring rummet. Här vill jag passa på att tacka de senaste 5 styrelserna, samt Niklas och
Jörgen för deras arbete med rum 2421.

3.4

Förbättrad sammanhållning på sektionen

Sammanhållningen mellan grundprogrammet på Johanneberg och masterprogrammen
på Lindholmen är fortsatt undermålig, men styrelsen har forsatt arbetet med att sprida
Lindholmen slacken för att öka sammanhållningen på Lindholmen. Utöver detta har vi
försökt jobba för fler arrangemang på Lindholmen, detta har tyvärr inte gått särskilt
bra i och med Corona. Utöver detta har vi jobbat med att rekrytera personer för att ta
hand om Sektionslokalen på Lindholme, The Cloud.
Vidare har vi arbetat med att dokumentera vad sektionens medlemmar har för åsikt om
de olika Campus, för att framtida arbete med Campus Lindholmen ska ha en bättre
grund att stå på. Utöver detta har vi varit med i diskussioner med högskolan och kåren
angående framtiden för Campus Lindholmen, och hur ITs verksamhet kommer se ut där
på längre sikt.

3.5

Covid 19

Den pågående Pandemin har haft en enorm effekt på sektionens normala verksamhet hoc
har påverkat både nöjeslivet på sektionen och utbildningen. Styrelsen har tillsammans
med de aktiva på IT-sektionen jobbat för att de relevant restriktionerna från myndigheterna och Chalmers ska översättas till sektionens verksamhet. Utöver detta har vi också
jobbat med smittspårning och arbetat tillsammans med P.R.I.T. för Hubben ska vara så
smittosäker som möjligt. Vi har även deltagit i diskussioner och möten med högskolan
och kåren för att hitta sätt att förbättra studiesituationen för studenter under Covid-19,
samt för att man ska ta lärdom av distansstudier. Styrelsen har även fört samtal med
högskolan och kåren för att hantera kvalitetsproblem med distansstudier och för att
jobba mot en utbildning i fortsatt toppklass.

