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Styrelsen 18/19
Arbeta för att öka engagemanget på H-sektionen
På senare år har H-Sektionen sett ett minskat engagemang för kommittéer, utskott och
andra kåraktiviteter. Detta är inte något som endast har påverkat H-Sektionen utan är något
som de flesta sektioner och även Kåren som helhet har drabbats av. Under denna
verksamhetspunkt kommer vi i styret att arbeta med att försöka vända denna trend. Detta är
en stor utmaning då ideellt engagemang har minskat i hela Sverige de senast åren.
Styrelsen kommer att se över de arrangemang som redan nu finns på H-sektionen samt vilka
ytterligare arrangemang som kan tänkas behöva tillkomma för att försöka engagera en större
del av H-sektionens medlemmar.

Placera finansiella resurser i medlemsnytta
Då sektionen för tillfället sitter på mer finansiella resurser än vad vi får göra rent
organisationsmässigt måste det hittas på nya sätt att få sektionens pengar att rotera mer.
Detta speglar sig i budgeten under posten Sektionsnytta som nu har fått ett ökat anslag till
125 000 kronor. Under året kommer styret lägga tid på att utveckla möjligheter för att
anordna arrangemang samt vara behjälpliga till medlemmar på H-sektionen som vill anordna
arrangemang och aktiviteter.

Ordförande och vice ordförande (vid arvodering
utbildningsansvarig)
Utvärdera samtliga HArm och Lindholmsfestivalen
Då H-sektionen för närvarande har ett utskott (HArm) samt en större arbetsgrupp
(Lindholmsfestivalen) anser styrelsen att det behövs ses över hur dessa skall vara
organiserade.
Då Lindholmsfestivalen går in på sitt femte år och fortfarande är en arbetsgrupp behöver det
ses över om den skall omorganiseras till en permanent kommitté eller förening eller om det
finns något annat sätt att organisera den.
Vidare känner styret att även HArms organisation behöver ses över, detta då HArms
ekonomi sköts av ekonomiansvarig i Styret vilket gör det svårt för Harm och även styret att
ha en bra överblick över dess ekonomi. Detta leder också till en stor arbetsbelastning på
ekonomiansvarig i styret då HArms ekonomi växt mycket de senaste åren.

Utvärdera samtliga utskott
Styrelsen känner att när arbetet görs för att utvärdera HArm och Lindholmsfestivalen bör
man samtidigt se över de andra utskottens uppbyggnad och instruktioner. Detta för att kunna
dra nytta av den lärdom man får vid utvärderingen av HArm och Lindholmsfestivalen.

Informationsansvarig
Hemsida och app

Då H-sektionens hemsida för närvarande inte lever upp till den standard som kan förväntas
av en sektionshemsida på Chalmers anser styrelsen att det bör arbetas med under
kommande verksamhetsår.
En hemsida behövs för att vi som sektion skall vara tillräckligt transparenta mot våra
medlemmar, för att företag skall kunna hitta oss och veta vem som de skall kontakta. Styret
vill därför fortsätta arbetet med att färdigställa och optimera sektionshemsidan. Detta
inkluderar att jobba för att fylla den med relevant innehåll, så att den kan bli navet i
sektionens informationskanaler. Tillse att H-sektionen är tillräckligt transparenta vad gäller att
göra protokoll, reglemente och stadgar tillgängliga för sektionsmedlemmar.
Vidare vill styrelsen undersöka om Bonsai Campus ska användas under hela läsåret, utöver
mottagningsveckorna, av samtliga på sektionen. Detta involverar att utvärdera och diskutera
hur appen har fungerat under de två mottagningarna som den har använts, ur
användarperspektiv samt ur föreningar, utskott och kommittéers perspektiv.

Ekonomiansvarig
Se över ekonomi, uppbyggnad, struktur. (ekonomiskt
verksamhetsår)
Under verksamhetsåret 17/18 framkom det att vissa sektioner misskött sin ekonomi, detta
ledde till att styret 17/18 såg över hur ekonomin sköttes och var uppbyggd på H-sektionen.
Det framkom att H-sektionen är på rätt sida lagen dock fanns det vissa strukturella fel i
verksamheten när de gäller kommittéers ekonomiska verksamhetsår. Detta är något styret
18/19 vill arbeta med och se hur man kan åtgärda så att vi inte riskerar att bryta mot någon
lag längre fram av misstag.

Arbetsmarknadsansvarig
Utvärdera HArms arrangemang
HArms har i dagsläget en liten variation av de arrangemang som anordnas (främst
lunchföreläsningar). För att locka fler studenter samt utveckla organisationen borde dagens
samt nya arrangemang ses över. Vidare kommer arbetsmarknadsansvarig vara behjälplig vid
utvärderingen av HArm som utskott.

SAMO
Sektionslokal
En sektionslokal har länge vart efterfrågad av aktiva på sektionen. Dels för att vi inte har
någon bra lokal att arrangera i samt att vi helt saknar sektionskök på Lindholmen.
Sektionslokal är något både styret 16/17 samt 17/18 har jobbat hårt med. Vid slutet av förra
styrets verksamhetsår beviljades en sektionslokal utav vicerektor för grundutbildningen,
Maria Knutson Wedel. Därför kommer styrelsen under kommande verksamhetsår aktivt hålla
kontakt och föra diskussion med högskolan gällande utformning av lokalen och på så sätt se
till att arbetet går framåt.

Sektionslokal

Hjälpa SAMO med att trycka på för att snabba på byggstarten av sektionslokalen på
Lindholmen samt vid en eventuell färdigbyggnation vara kontaktperson gentemot
Chalmersfastigheter och eventuella byggbolag.

Utbildningsansvarig
Studentrepresentanter
Det har varit dåligt deltagarantal bland studentrepresentanterna, för programråden, de
psykosociala ronderna och annat. Det behöver därför arbetas med att sprida information om
arbetet som man gör som representant, kontinuerligt utvärdera arbetet med
representanterna samt öka motivationen till att engagera sig som representant. Syftet är att
alla på sektionen ska veta vad en representant är och vad dom gör. Inom detta arbete ingår
också att försöka höja svarsfrekvensen på kursutvärderingsenkäter samt deltagandet på
kursnämndsmöten.

Fylla ut arbete som faller ut av olika anledningar
Möjligen hjälpa andra i styret med deras uppgifter då olika situationer som t.ex.
examensarbeten kan ta upp mycket tid.

