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1 Förord
I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen vad de och sektionen har arbetat med
under året, åter- kopplar detta till verksamhetsplanen, vilken grundar sig i sektionens
mål- och visions- dokument, 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.

Stort tack till alla aktiva som vi fått nöjet att arbeta med under året! Styrelsearbete
kan ibland känns lite isolerat och avlägset från det som gör skillnad på sektionen, men
kontakten och arbetet med alla er är det som gör styrelsearbete så givande. Efter att ha
lärt känna andra styrelser under året har vi märkt att det är något som är extra sant
på IT, tack till att vi har fått jobba med en Chalmers bästa sektion! Detta inkluderar
alla er 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. Slut-
ligen 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 Fokusområden

2.1 Hållbar expansion
Detta område handlade om att identifiera och förebygga problem med att sektionen ökar
i antalet medlemmar. Det var medvetet ett brett område som kan täcka frågor inom både
utbildning, studiemiljö och nöjesliv.

Något som visade sig relevant till detta är den återkommande frågan om flytt av stu-
denter från Lindholmen till Johanneberg, vilket hade förstärkt dessa problem. Det har
tagits upp från Chalmers i olika instanser under året, och vi har delat vår åsikt om att
det är alldeles för lite plats redan i nuläget. Det är svårt att avgöra vilken effekt det har
haft då besluten tas på högre nivå.
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2.2 Bättre lokaler och studiemiljö
I övergången till vårt år fick sektionen (äntligen!) tillgång till CTC (Rum 2421/Cetac-
rummet/Cesip-rummet). Under året har P.R.I.T. inredde rummet till den chill-hörna
det är idag, något som verkar blivit väldigt uppskattat!

Utöver detta påbörjades ett arbete med att få tillgång till mer förvaring utanför Hubben.
Flera rum var på agendan, och det slutade med att vi fick serverrummetälldeles utanför
Hubben.

Något som var mindre lyckat var hur vi jobbade med The Cloud, åtminstone till en
början. Det fanns rutiner från förra året för Cloudlords som är ganska självstyrda och
har lite extra ansvar för The Cloud. Detta följde vi inte ordentligt, vilket ledde till mer
arbete och irritation än nödvändigt. Ännu mer pinsamt är att vi när vi väl satta upp
rutiner för arbetet med The Cloud så lyckades vi inte dokumentera och förmedla dessa
ordentligt till framtiden, och sittande styrelse verkar hamnat i en liknande sitts.

2.3 Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet är något vi försökt ha i åtanke genom hela verksamhet. Två konkreta
förändringar som skett på sektionen under året är införandet av huvudsakligen vegetarisk
mat på arrangemang, samt nya riktlinjer för kaffeinköp. Även vårt val av fondsparande
påverkades av detta, vilket med tanke på summan pengar och att det ev. sätter standard
för framtiden kan ha en stor påverkan.

2.4 Jämlikhet
Detta är ett område vi sett nedprioriterats av styrelsen under året på grund av tids- och
motivationsbrist.

EqualIT la under vintern/våren mycket tid på att Vågen, en enkät till sektionen som
ska ligga till grund för framtida jämlikhetsarbete. Målet från styrelsen håll var att upp-
muntra att sätta upp rutiner för att skicka ut enkäten regelbundet och i längden få bra
jämförelser över tid.

Under sommaren hölls Girs Code Club, ett sommarläger för gymnasietjejer där de får
prova på programmering. Vi fick som sektion möjligheten att hålla arrangemang under
veckan för att visa upp sektionen för deltagarna.

2.5 Transparens
Något vi föreslog i verksamhetsplanen var ett nyhetsbrev till sektionen där vårt arbete
och relevant skvaller från kåren och högskolan kan presenteras. Det är något vi jobbade en
del med, men landade i att ett regelbundet nyhetsbrev skulle ta mer tid och energi än vad
det hade tillfört. Dock började vi under våren med mer utförliga verksamhetsrapporter,
något vi upplevde som värdefullt för vårt eget arbete om inte annat.

Vi började även lägga upp på Slack när våra mötesprotokoll publiceras, en liten grej vi
kan göra med målet att uppmuntra folk att ta del av vårt arbete. Det är svårt att avgöra
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om någon faktiskt läser protokoll, men vi är glada att se att nästa styrelse fortsatte med
detta.
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