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1 Förord
Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kontinuerliga arbetet och de fokusområden styrIT väljer att jobba med.

Detta är en preliminär verksamhetsplan som skrivs utan vetskap av vilka som bildar och
nästa års styrelse och vad de är intresserade att arbete med.

2 Operativt arbete
De kontinuerliga åtaganden styrIT har kommer under året uppta den största delen av
arbetet. Detta jobb består av att:
• Delta på de olika utskott, arbetsgrupper samt övriga möten som styrIT skall vara
representerade på.
• Hantera incidenter efter bästa möjliga förmåga.
• Hålla utbildning för alla nypåstigna
• Stödja sektionens organ i deras verksamhet.
• Vara delarrangör av Kandidatmiddagen.
• 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.
• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.

3 Fokusområden och Projekt
Förutom det kontinuerliga arbetet försöker styrelsen jobba med mer proaktiva och långsiktiga frågor för att förbättra sektionen, någon som vi här kallar fokusområden. Det är
genom dessa fokusområden man kan visa vad styrelsen ska fokusera på under året. De
fokusområden som valts att ha med här är båda sådana som tidigare styrelser haft med
i sin verksamhetsplan och nya för i år.
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Valet av fokusområden har framförallt grundat sig i vad årets styrIT upplevt behöver arbetas med samt diskussion med aspar under ett asparrangemang. Fokusområdena
presenteras inte i någon speciell ordning.

3.1

Bättre lokaler och studiemiljö

Enligt studentbarometern upplevs studiemiljön som väldigt dålig av studenterna på ITsektionen, tyvärr är detta ett problem som inte går att lösa enkelt. Styrelsen vill därför
trycka mer på högskolan angående bristen på lokaler, samt på att studiemiljön i lokalerna
som finns är dålig. Detta är en del av SAMOs kontinuerliga arbete, men är något resten
av styrelsen kan stödja i.
Ett konkret delmål i detta är färdigställa inredningen i rum 2421 tillsammans med
P.R.I.T. Det har även lyfts att vissa rum mellan Hubben och E-Studion kanske är möjliga för sektionen att överta, något som bör undersökas vidare. Utöver detta upplevs
rutinerna för The Cloud inte helt tydliga från styrelsens sida, samt saknas fortfarande
ett dispositionsavtal för lokalen.

3.2

Förbättrad sammanhållning på sektionen

Sammanhållningen på sektionen, framförallt mellan de som studerar på campus Johanneberg och de som studerar på Lindholmen är i dagsläget undermålig. Det kan finnas
flera olika anledningar till detta och vanligt påtalat är den fysiska distansen mellan
programmen. Det är också relativt få studenter från grundprogrammet som går vidare
till de tillhörande masterprogrammen vilket vidare försvårar kontakten med masterprogrammen. Vi tror att sektionen behöver fortsätta arbeta med att säkerhetsställa att
utbildningsinnehållet och kvaliteten på masterprogrammen överensstämmer med förväntningarna hos grundprogrammets studenter.
Under den här punkten vill vi även jobba med att det ska vara mer lockande för studenter som studerar på Lindholmen att vara med på arrangemang på Johanneberg, och
med att nöjeslivet på Lindholmen ska bli mer attraktivt.

3.3

Projekt- och strategiskt arbete

Styrelsen jobbar i nuläget inte så mycket med utvecklingsprojekt som den kanske borde,
mycket fokus ligger istället på reaktivt arbete. Styrelsen vill därför möjliggöra mer och
effektivisera arbete med långsiktiga frågor samt strategiskt arbete för att sektionen ska
fungera bättre, inte bara från idag utan även om 5 år.
Detta kan göras genom att sätta upp bättre rutiner för hur långsiktiga projekt arbetas
med, förslagsvis kan inspiration tas från kårledning som upplevs ha en tydlig intern
struktur samt avrapportering till FuM.
Utöver att förenkla projekt- och strategiskt arbete kan man se över om det finns operativt
och kortsiktigt arbetet som går att effektivisera för att lämna tid åt mer betydelsefullt
arbete.
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3.4

Ekonomisk hållbarhet

Sektionen är i en bra position ekonomisk, mycket tack vara den goda arbetsmarknaden
inom IT och väl fungerande arbetsmarknadsgrupp och -mässa. Det har dock märkts att
det inte är enkelt att utnyttja de resurser vi har på bästa sätt, eller vad bästa sätt ens
är. Utöver detta finns det även krav på idéella föreningar att intäkter ska gå tillbaka till
verksamheten, något vi inte helt uppnår i dagsläget.
Det har länge pratats om att vi ska investera pengar som en del i lösningen på ovanstående problem, något som gjordes förra året. Dock finns det inga rutiner för om investeringar
ska fortsätta och i så fall hur ofta och mycket, samt vid vilka tillfällen pengar bör tas
ut ur fonderna som finns alternativ ett sparmål. Andra sektioner har på olika sätt gjort
det tydligt i policys, något som kan undersökas även här.
Utöver detta hade sektionens utgifter kunnat kollas över för att eventuellt omprioritera/öka utgifter där vi kan få ökad medlemsnytta.

3.5

Köksfrågan

Frågan om att renovera Hubbens kök har länge varit aktuell. Senast det gjordes ett
seriöst försök att dra det vidare tog det stopp hos högskolan, och då sades att man kan
försöka igen tidigast 2022. Nu är det 2022!
Därför borde styrIT ta upp diskussion igen, då ett ordentligt kök i Hubben är något som
skulle kunna ge stort värde till sektionen.

