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Verksamhetsrapport LP1 styrIT
1 Projekt
Då vi precis har stigit på har vi knappt hunnit påbörja några större projekt, men under
den här punkten tänker vi framåt redovisa hur arbetet kring projekten i vår verksamhetsplan har gått.

2 Övrigt
Vi har utöver våra veckoliga styrelsemöten, workshops och andra vardagliga åtaganden
gjort följande:
• Hållit FKIT-teambuilding
• Presenterat oss under både kandidat- och mastermottagningen
• Hållit sektionsmöte 0 under mottagningen.
• Arrangerat en klassträff för IT20.
• Deltagit på KU, NU, SU, InfU, sEF och FuM.
• Deltagit på många andra möten, bland annat med UOR.
• Haft regelbundna möten med programledningen.
• Utsett representant för rekryteringen av ny PA.
• Påbörjat en slack-kanal för att diskutera motioner.
• Sett till att alla sektionsorgan har en kontaktperson i styrelsen.
Första läsperioden är mycket uppstartsarbete och överlämning. Mycket av styrITs arbete
faller främst under regelbundna vardagliga åtaganden.

3 Rapport
3.1

Anton Ekström - Vice ordförande

Vad har du gjort senaste läsperioden, och hur tycker du att det har gått?
Utöver det arbete som vi har jobbat på tillsammans så har jag även haft ett ordförandemöte. Jag tyckte att det gick bra, men har förbättringspunkter som jag ska ta med
mig till nästa möte.
Kommande läsperiod, vad är ser du fram emot och vad är du otaggad för?
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Jag ser fram emot att komma igång med långvariga projekten vi har planerat. Bland
dessa är projekt och strategiskt arbete vilket jag gärna jobbar mer på. Jag tror det är
värdefullt för styrIT att ha bra struktur eftersom det är mycket grejer att hålla koll på,
och det gör verksamheten enklare. Jag fett otaggad på att skicka in fler aktivitetsanmälningar framöver, så jag planerar på att delegera till istället på något sätt.
Skala 0-6
Motivation: 5
Arbetsbelastning: 3
Stress: 2

3.2

Hanna Adenholm - Sekreterare

Vad har du gjort senaste läsperioden, och hur tycker du att det har gått?
Det har hänt en hel del denna läsperioden med mottagning, planering av vårt första
sektionsmöte, klassträff, möten med programledningen, m.m. Detta har krävt en del tid
men mycket tid har också gått åt till att bara komma in i rollen som en del av styrIT
och till att etablera bra arbetsrutiner. Detta känner jag dock är något vi lyckats bra
med och jag är väldigt glad att jag sitter med de personer som jag sitter med nu. Jag
känner mig verkligen trygg i gruppen och det känns som att det alltid finns någon där
om något skulle gå snett.
Sen har kanske inte allt flutit på helt utan motgångar. Det har varit mycket sjukdomar
som gått runt och vi har inte alla kunnat vara med på allt. Har själv varit sjuk till och
från de senaste veckorna och har då ibland känt att det blir mycket när man ska få ihop
skolan, styrIT-arbetet, ens sociala liv och matlagning m.m. Detta har dock inte varit
något större problem då alla jobbat tillsammans för att se till att saker blir gjorda.
Kommande läsperiod, vad är ser du fram emot och vad är du otaggad för?
Jag är taggad på att komma igång med lite större långsiktiga projekt och inte bara
arbeta med det dagliga kortsiktiga arbetet.
Skala 0-6
Motivation: 3
Arbetsbelastning: 5
Stress: 5

3.3

Hind Mansour - Kassör

Vad har du gjort senaste läsperioden, och hur tycker du att det har gått?
Jag tycker att LP1 har gått bra i allmänhet. Utöver det vi har gjort tillsammans så
har jag haft en kassörsutbildnig och en kassörskväll. Jag bjöd in föreningskassörerna
också till kassörskvällen, dels för att jag tycker att det är viktigt för gemenskapet, men
också för att de ska få hjälp och känna att de har stöd även om deras verksamhet inte
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är ekonomiskkopllade till sektionen. Jag har lärt mig en hel del och känner att jag har
kommit långt, men ibland känns det som att jag inte har gjort så mycket, kanske för att
mycket av mitt arbete syns bara av revisorerna.
Kommande läsperiod, vad är ser du fram emot och vad är otaggad för?
Jag är taggad på mer styrITs arbete, kort- och långsiktiga projekt, då den läsperioden
har varit mest uppstart för oss. Jag är dock otaggad på mängden kvitto jag kommer få,
och mest otaggad på att behöva prata med banken.
Skala 0-6
Motivation:4
Arbetsbelastning:5
Stress:6

3.4

Jacob Bengtsson - Ordförande

Vad har du gjort senaste läsperioden, och hur tycker du att det har gått?
Denna läsperioden har mest varit uppstart. Jag har behövt komma in i rollen som
ordförande, dels för sektionen, men även för styrelsen i sig, och jag tror att jag är mer
osäker över rollen som ordförande för gruppen eftersom jag inte suttit som ordförande
innan. Jag tror dock att jag har kommit undan väldigt lindrigt då vi har haft en lugn
mottagning och jag sitter tillsammans med en styrelse jag är väldigt trygg i.
Annars har det varit mycket visionstänk om vad vi vill göra med vårt år, och sätta
upp rutiner för hur vi vill arbeta, och de rutiner vi har nu tycker jag fungerar bra! Lite
mer konkret så var det kul att vi arrangerade en klassträff för IT20, det var trevligt att
träffa klasskamrater som man inte träffat på ett par år. Även #motioner publicerades
tillslut efter att ha funderat över många olika lösningar att snabba upp sektionsmötet.
Jag tror att det kan bli en bra resurs, på flera olika sätt utöver att det förhoppningsvis
snabbar upp sektionsmötena. Sköts det snyggt och utnyttjas rätt tror att den kan göra
det lättare att genomföra förändringar inom sektionen som är i linje med vad sektionen
vill som helhet.
Sen har det varit väldigt intressant att få träffa ordförande från andra sektioner och höra
deras bekymmer och kunna dela med sig av ens egna, men generellt har jag insett att vi
har det rätt bra på IT-sektionen, allt tack vare er! Tack, och snyggt jobbat!
Något lite mindre positivt som bekymrar mig är att det är mycket att hålla reda på och
att det är lätt att upptäcka saker i efterhand som man borde ha gjort, men samtidigt
får man väl inse att allt inte blir helt perfekt. Var inte rädd att ta upp saker som jag
missar!
Kommande läsperiod, vad är ser du fram emot och vad är otaggad för?
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Det ska bli väldigt kul att börja arbeta med projekten som vi har satt upp och se vad
som är möjligt att driva igenom.
Förhoppningsvis får vi tillgång till det nya serverrummet ganska snart, det ska bli spännande. Vi kanske får en ny PA också?!
LP2 är alltid spännande med aspningen för NollKIT, P.R.I.T. och sexIT. Det blir intressant att få se vilka konstellationer de blir och vilka av alla våra nya IT-teknologer
som vill vara delaktiga i sektionen.
Något som jag inte är så taggad över är att jag fortsatt kommer vara väldigt uppbokad.
Tycker det är synd att min verksamhet i digIT bestraffas över att jag behöver lägga tid
på styrIT, samtidigt som jag tycker styrITs arbete är väldigt kul och givande. Sen tycker
jag att sektionsmötena tar lite väl mycket tid att planera, men det kanske är främst det
första mötet som är besvärligt i och med att allt är nytt. Mötespresidium när?
Tycker också det är tråkigt att vi inte har ett styrelserum. Vår kårkontakt var förvånad
när vi hade möte att vi inte hade ett eget styrelserum.

Skala 0-6
Motivation: 5
Arbetsbelastning: 6
Stress: 3

3.5

Max Hagman - Ledamot

Vad har du gjort senaste läsperioden, och hur tycker du att det har gått?
Möten, workshop och mycket annat arbete :)
Mycket att lära sig om sitt arbete i styrIT med rutiner, om våra policys m.m. Har varit
intressant och roligt arbete! Personligen tycker jag det gått bra med allt uppstartsarbete.
Kommande läsperiod, vad är ser du fram emot och vad är otaggad för?
Jag ser fram emot att påbörja lite olika projekt. Såsom att arbeta för fler sektionslokaler,
utreda sektionsbil m.m. Lite otaggad på sega vuxna med ansvar som tar tid på sig att
göra saker, men det får man leva med :)
Skala 0-6
Motivation: 5
Arbetsbelastning: 4
Stress: 3

3.6

Rasmus Rosengren - ITA

Vad har du gjort senaste läsperioden, och hur tycker du att det har gått?
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Generellt sett tycker jag att vårt arbete har flutit på bra. Jag har mest gått på våra
möten och löst de vardagliga problem som uppstått tillhörande min post. Denna period
har alltså gått åt mycket till att komma in i det dagliga styrIT-arbetet, men framöver
blir att blicka mer framåt.
Kommande läsperiod, vad är ser du fram emot och vad är otaggad för?
Jag är la mest sugen på att komma igång med några av de långsiktiga projekten vi
diskuterat och se vad vi kan åstadkomma. Själv är jag mest intresserad av lokalfrågorna
och att se över våra dokument.
Skala 0-6
Motivation: 4
Arbetsbelastning: 3
Stress: 4

3.7

Stina Hansson - SAMO

Skala 0-6
Motivation: 5
Arbetsbelastning: 4
Stress: 4
Vad har du gjort senaste läsperioden, och hur tycker du att det har gått?
Denna läsperiod har varit mycket uppstart för min del, och försökt komma in i min
roll. Jag har gått på flera möten/kickoffs med SAMO:s på andra sektioner, vilket har
varit lärorikt, och skönt att veta att det finns andra med samma roll som man kan bolla
saker med. Har fått en del utbildningar och träffat många som känns som att de är bra
kontaktpersoner i mitt arbete.
Kommande läsperiod, vad är ser du fram emot och vad är otaggad för?
Nästa läsperiod är jag taggad på att försöka dra mer i lokalfrågan med mer yta för
kommittéer, eller i alla fall se vad som går att göra där. Jag är också intresserad av att
utreda The Cloud lite, och se vad man skulle kunna göra för att det ska vara en plats
som fler utnyttjar och trivs i. Det är även en skyddsrond (egentligen denna läsperiod
men efter sektionsmötet) som jag både är taggad och otaggad på. Jag ser fram emot att
se till att fixa saker så att det blir bättre med till exempel studieplatser, men det känns
också som att det finns mycket svårigheter att få förändring då det är många parter
inblandade.

