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Verksamhetsrapport LP3 styrIT

1 Projekt
Här rapporterar vi hur vi ligger till med de projekt som vi satte upp i vår verksamhets-
plan.

1.1 Lokaler
Vi har fått tillgång till 2331. Högskolan ska flytta ut det som redan står i rummet sedan
kan vi börja flytta in.

Utöver det ska vi fortsätta försöka få tillgång till rum 2337 som ligger precis utanför
E-studion.

Ytterligare lokaler har varit svårt att driva.

1.1.1 Kök

Har ännu inte undersökts. Vi planerar att ta upp frågan igen innan vi går av, men är
inte allt för hoppfulla.

1.2 Lindholmen
Vi ska försöka ordna så att vi får ett dispositionsavtal för The Cloud så att det blir
möjligt arrangera där i framtiden.

Vi vill även officialisera Cloudlords så att vi får bättre kontakt med Lindholmen och The
Cloud.

1.3 Projekt- och strategiskt arbete

1.3.1 Mötespresidium

Vi har haft överlämning och ser numera denna punkt som avklarad.

1.4 Ekonomisk hållbarhet
Vi har diskuterat internt om hur vi vill nyttja våra pengar framåt, men är ännu inte
tillräckligt insatta i ämnet för att besluta om och hur vi i så fall ska spara och spendera
dessa pengar.

1.4.1 Sektionsbil

Efter att ha undersökt flera alternativ och gjort en preliminär kostnadskalkyl så har vi
kommit fram till att vi inte ska skaffa en sektionsbil.
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Mer utförligt så har vi tittat på alternativen av att privat leasa, köpa eller hyra en bil
med kraven av att den skall vara en elbil med minst 7 passagerarsäten.

Att privat leasa en sådan bil kostar 6-12 tusen kronor i månaden, vilket slutar upp på
72-144 tusen om året. Utöver det innebär detta att vi inte ens äger bilen i slutändan.

Andra alternativet, att köpa en bil, så kostar nya modeller från bilförsäljare 300-400
tusen om vi tar ett billigare märke och modell. Bättre bilar gick på mer 500 till lite över
600 tusen. Dessutom är det värt att nämna att det inte räknas som att vi spenderar
dessa pengar då de är över ett halvt prisbasbelopp (lååångt över) och vi därför behöver
bokföra och inte heller löser problemet med vår ekonomi.

Dessa kostnader är utöver parkering och laddning. Parkering, om vi inte lyckas få ett
bättre erbjudande från chalmers fastigheter, kostar 28 tusen om året. Detta då räknat
att bilen står parkerad hela tiden vilket innebär att den faktiska kostnaden lär bli ett
par tusen mindre.

Allt detta i jämförelse med alternativen vi har som studenter där vi kan hyra en skåpbil
för 100 kr i timmen.

Säg att sektionen är aktiv ungefär 40 veckor om året, en leasad sektionsbil hade kostat
kanske 150 000 kr allt som allt. För det hade vi kunnat hyra bil för 37 timmar i veckan.

Med den frekvens som vi har behov av bilar, kostnader, tid och energi har vi därför
kommit fram till att det inte är ett vettigt beslut att införskaffa en sektionsbil.

Vi vill istället uppmana till att inte tveka inför att boka bil på budget. Vi
funderar även på att se över om transportkostnader (bil och kollektivtrafik) kan uteslutas
från till exempel teambuilding och överlämning.

1.4.2 Sektionens dag / HelgIT

Det kommer tas upp senare under en proposition, men kort sagt så har vi insett att vi
inte varit ute i tillräckligt god tid för att kunna uppnå den vision som vi hade i början.
Vi vill ha ett kompromisslöst HelgIT och det kommer vi inte kunna hinna få ihop den
här våren, så vi tänker be sektionen om lov att få skjuta upp HelgIT till nästa år.

1.5 Genomgång av sektionens dokument
Detta arbete har påbörjats och proposition beräknas att presenteras under ordinarie
sektionsmöte LP4.

1.5.1 Kommenterade styrdokument

Detta sammanfaller med punkten ovan.



Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport LP3 styrIT, 2022/2023

2 Övrigt
Vi har utöver våra veckoliga styrelsemöten, styrelseworkshops och andra vardagliga åta-
ganden gjort följande:

• Studentbarometern

• Utbildningar för nyinvalda

• Överlämnat MötespresidIT

• Tackat Niklas Broberg

• Ändrat strukturen på ordförandemöten

Hela styrelsen har dubbelsuttit hela sitt verksamhetsår. Efter det här sektionsmötet går
många av oss ner till att enkelsitta vilket förhoppningsvis ska underlätta och göra det
möjligt för oss att utföra det sista vi vill uppnå innan vi går av.

3 Individuella rapporter

Anton Ekström - Vice ordförande
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Även fast jag inte spelat någon större roll i att grunda sektionsmötesgänget så tycker
jag ändå att det är en mycket bra grej, och tror att det ge möjlighet för nästa styrIT
att lägga sin tid på mer långtidsarbete. Utöver det så tycker jag att vi har gjort ett bra
jobb med att försöka vara en styrelse med bra kontakt med resten av sektionen, och
förhoppningsvis enkla att få tag på och diskutera med.

Vad vill du få gjort innan du går av?
Innan vårt verksamhetsår tar slut så vill jag organisera sektionens och styrITs dokument
bättre. Bland annat genom att skapa bättre riktlinjer för frågor som ofta förekommer,
exempelvis hur man skriver en ordentlig äskning. Vi har börjat lite smått med att an-
vända sektionens wiki mer, och jag vill att vi fortsätter med det!

Hanna Adenholm - Sekreterare
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Det jag känner mig mest nöjd med än så länge är att vi har infört MötespresidIT då
detta ger möjlighet för oss och för framtida styrIT att lägga större fokus på annat styrIT-
arbete samt gör det mer attraktivt för nästa generations styrIT att vilja sitta då det blir
en lite lättare arbetsbörda. Jag är även nöjd med att vi lyckats bjuda medlemmarna på
sektionen på tårta under studentbarometern då de förtjänar det!

Vad vill du få gjort innan du går av? Jag hade velat kolla över köksfrågan lite mer,
men känner mig inte så hoppfull över det. Annars vill jag vara med och anordna en bra
aspning.
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Hind Mansour - Kassör
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Jag är glad över all tårta vi har bjudet på på sistone! Annars är jag glad och tacksam
för alla mina duktiga kassörer som sköter sitt arbete så bra och får sektionen att fungera
så bra som den gör.

Vad vill du få gjort innan du går av?
Jag vill ändra strukturen för bokföringen i Fortnox så det är redo att användas nästa
år. Jag vill också bjuda hela sektionen på glass <3.

Jacob Bengtsson - Ordförande
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Jag är nöjd med att vi har lyckats införa MötespresidIT!

Som sektionsordförande är jag också väldigt tacksam för alla medlemmar på sektionen.
Jag hade inte velat vara ordförande för en annan sektion:)

Vad vill du få gjort innan du går av?
Jag vill skriva om våra styrdokument och lägga till kommentarer i dem så att alla förstår
varför de ser ut som de gör och hur de fungerar. Jag vill också se över våra interna
dokument för att underlätta för nästkommande styrelse och skapa bättre struktur i
arbetet.

Max Hagman - Ledamot
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?
Jag är mest nöjd över att ha fått igång FKIT-slacken. Tror att den kan underlätta
mycket för de aktiva. Särskilt när botten är färdig och igång.

Vad vill du få gjort innan du går av?
Hade velat få färdigt bot:en och utvärdera FKIT-slacken. Så vänta er ett utvärderings-
formulär i framtiden :))
Skulle även vilja få igång cloudlords på riktigt. Tror detta kan vara svårt dock.

Rasmus Rosengren - ITA
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?

Jag har inte varit så aktiv i styrIT så jag kan inte kommentera på detta:)

Vad vill du få gjort innan du går av?

Jag vill göra nästa ITA:s arbete lättare:)
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Stina Hansson - SAMO
Vad är du mest nöjd över att ni lyckats införa hittills som styrIT?

Jag är nöjd över att vi kunde bjuda sektionen på tårta för att uppmärksamma Stu-
dentbarometern, jag är väldigt tacksam att vår programledning är så hjälpsamma och
verkligen vill sektionens bästa.

Vad vill du få gjort innan du går av?

Jag vill att vi ska få tillgång till rummet bredvid E-studion, så att förvaringsbristen som
finns nu när även TrädgårdsmästerIT behöver förvaring kan fixas. Jag vill också få upp
en sida med resurser på både chalmers.it och på wikin, för att fortsätta på det jobb som
jag försökt göra med att göra resurser mer lättillgängliga, som med postern som jag satt
upp i Hubben.
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