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Verksamhetsplan styrIT 22/23
1 Förord
Styrelsens verksamhetsplan grundar sig i sektionens mål- och visionsdokument, det kon-
tinuerliga 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
Största delen av styrITs verksamhet är det kontinuerliga arbetet:

• Representera sektionen på relevanta möten.

• Stödja sektionens organ i deras verksamhet.

• Hålla veckoliga styrelsemöten

• Hantera incidenter efter bästa möjliga förmåga.

• Hålla utbildning för nypåstigna.

• Hålla sektionens kontotjänster uppdaterade.

• 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.

• Utvärdera nöjeslivet på sektionen kontinuerligt.

3 Projekt
Utöver det kontinuerliga arbetet vill vi driva några större och mer långsiktiga projekt.
Dessa varierar från år och till år och grundar sig vad nuvarande styrelse tycker är viktigast
och mest intressant att arbeta mot.
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3.1 Lokaler
Sektionens lokalsituation har förbättrats på senare tid. Vi har fått rum 2421 (CTC) och
rum 2331 (serverrummet till vänster om Hubbendörren) är på god väg, men vi anser
inte att detta är tillräckligt.

Vi vill undersöka möjligheten att utöka utrymme för studieplatser samt för sektionens
kommittéer. Detta är en hjärtefråga inom styrelsen.

3.1.1 Kök

Köksfrågan har varit aktuell länge och senaste gången frågan undersöktes blev vi nekade
och blev ombedda att inte ta upp det igen förrän 2022. Nu är det 2022 och vi vill ge
frågan en till chans. Ett ordentligt kök hade tillfört sektionen mycket.

3.2 Lindholmen
På grund av att IT finns på båda campus är sammanhållningen på sektionen lite för-
sämrad. Detta är något vi vill förbättra, dels genom att se över the Cloud och se vad
man kan göra för att fler master-studenter ska vilja vara där, men också uppmuntra
fler Lindholmen-studenter att komma på arrangemang på Johanneberg. Det hade också
varit bra att utreda om fler arrangemang hade kunnat ske på Lindholmen, då vi tror att
det finns ett intresse för detta.

Eftersom vi inte har någon i styrelsen i år som studerar på Lindholmen kanske inte
denna fråga kan drivas till sin fulla potential, men vi vill arbeta utefter bästa förmåga
samt att vi i nästa styrelse vill försöka ha en master-ansvarig som studerar och har mer
insyn på Lindholmen.

3.3 Projekt- och strategiskt arbete
Vi jobbar i nuläget inte så mycket med utvecklingsprojekt som vi kanske borde, mycket
fokus ligger istället på reaktivt arbete. Vi 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 fem år.

Detta kan göras genom att sätta upp bättre rutiner för hur långsiktiga projekt arbetas
med, förslagsvis kan inspiration tas från kårledningen som arbetar heltid med just detta.

Utöver att förenkla projekt- och strategiskt arbete vill vi över om det finns operativt
och kortsiktigt arbetet som går att effektivisera för att lämna tid åt mer betydelsefullt
arbete.

3.3.1 Mötespresidium

Något som hade avlastat styrelsen och lämnat mer tid över till mer långsiktiga projekt är
ett mötespresidium som planerar och arrangerar sektionsmötena. Vi vill undersöka om
det finns ett intresse för ett mötespresidium och i så fall starta upp den verksamheten.
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Vi tror även att ett mötespresidium vars verksamhetsår är ett halvår förskjutet med
styrelsen hade kunnat leda till en naturlig kontinuitet för både styrelsen och presidiet.

3.4 Ekonomisk hållbarhet
Sektionen är i en bra position ekonomisk, mycket tack vara den goda arbetsmarkna-
den inom IT och väl fungerande arbetsmarknadsgrupp och -mässa. Hur dessa resurser
ska utnyttjas på bästa sätt för att medföra medlemsnytta för alla på sektionen är inte
självklart och behöver undersökas.

Det har länge pratats om att vi ska investera pengar som en del i lösningen på ovanståen-
de 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.

Nedan följer några idéer vi är intresserade av att driva som har lite större påverkan på
sektionens ekonomi.

3.4.1 Sektionsbil

En sektionsbil är något som hade kunnat medföra mycket nytta, både för sektionens
kommittéer, men också för alla sektionens medlemmar. Finns det ett intresse inom sek-
tionen att starta en bilgrupp som tar hand om bilen, parkering och bokningar är vi
intresserade av att stötta detta.

3.4.2 Sektionens dag

Som tack till alla aktiva inom sektionen som gör den till något alldeles särskilt hade
vi velat hålla en heldagsaktivitet, eller kanske över en hel helg, där vi tillsammans gör
något över det vanliga.

3.5 Genomgång av sektionens dokument
Vi vill se över alla sektionsdokument och se till att de är uppdaterade. I dagsläget är
dokument och mallar även utspridda vilket kan göra det svårt att hitta det man letar
efter, samt att vissa dokument och mallar inte är uppdaterade.

3.5.1 Kommenterade styrdokument

Vi har också en tanke om att på något vis ha tillhörande dokument till våra styrdokument
som ska tydliggöra motiveringarna bakom olika punkter i dokumenten, så att det blir
lättare för gemene teknolog att tolka och förstå dokumenten rätt. Styrdokumenten är
ibland svåra att tolka då de ofta är kortfattat formulerade och ibland kan det bara vara
bra att veta varför en regel ser ut som den gör, det finns ofta goda anledningar som inte
kommer fram om man inte var med i diskussionen när beslutet togs.


	Förord
	Operativt arbete
	Projekt
	Lokaler
	Kök

	Lindholmen
	Projekt- och strategiskt arbete
	Mötespresidium

	Ekonomisk hållbarhet
	Sektionsbil
	Sektionens dag

	Genomgång av sektionens dokument
	Kommenterade styrdokument



