
Motion angående uppdelning av webb-/infoutskottet 

Bakgrund 

På vintermötet 2019 röstades en proposition angående splittring av webb-/infoutskottet 
igenom. Denna tog upp att webb-/infoutskottet skulle splittras i praktiken under 
verksamhetsåret 19/20, utan att göra ändringar i styrdokument. Den uppmuntrade även årets 
webb-/infoutskott att komma med en motion angående att fastställa splittringen i stadgar och 
reglemente. 
 
Splittringen har under höstens rekryteringsperiod bidragit till ökat söktryck på utskottet totalt, 
speciellt för infodelen. Den har också visat att det finns en tydlig gräns mellan undergruppernas 
uppgifter och att utskotten fungerar fristående. 
 
Webbdelens fokus ligger numera nästan bara på att utveckla och underhålla webbapplikationer, 
vilket är nästan helt frånskilt från sektionens informationsspridning. Samtidigt som webbsidan 
fortfarande är en viktig informationskälla, sker mycket av infogruppens arbete istället på sociala 
medier. 
 
För vidare bakgrund hänvisas till den tidigare propositionen. 

Förslag 

Med anledning av detta föreslår vi att skapa två enskilda utskott i reglementet, med varsin 
förtroendevald ordförande. 
 
Webbgruppens roll i sektionen är tydlig, har funnits länge, men har haft det återkommande 
problemet med en ordförande som haft mycket annat att stå i. Webbgruppens självständighet 
kommer ge en bättre kontinuitet med en mer tillgänglig ordförande och färre störningsmoment 
i gruppens framsteg såsom den årliga sektionsfotograferingen. 
 
Infogruppens självständighet ser vi kommer leda till ett ökat sökintresse och en utökad 
verksamhet. Det har redan under de två senaste åren visat sig att fler tjejer söker sig till 
utskottet när infodelen är mer omtalad. 
 
Innehållet på webbsidan kommer precis som i nuläget kunna uppdateras av bland annat 
näringslivsutskottet och infogruppen. Webbgruppen kommer här fungera mer som en 
supportroll. 
 
Uppdelningen i sig kommer inte leda till ett ökat behov av engagerade studenter. Webmaster, en 
roll som alltid funnits, blir en förtroendepost som tar över vissa ansvar från webb-/infochefen. 
Det som däremot väntas ske är att infoutskottets åtaganden ökar, till exempel med mer fokus på 
fotografering och tryck. Vilket kan bidra till ett högre behov av engagerade studenter. 



Yrkande 

Med ovanstående anledningar yrkar vi: 
 
Att i reglementet ta bort §5.15 Webb-/infochef. 
Att i reglementet under §5 lägga till: 

§5.? Infochef 
Det åligger infochefen att: 

● Vara ordförande i infoutskottet. (Se §10.?). 

§5.? Webmaster 
Det åligger webmastern att: 

● Vara ordförande i webbgruppen. (Se §10.?). 
 
Att i reglementet under §8 ändra: 

“För information inom sektionen ansvarar Webb-/infoutskottet (Se §10.4).” 
till 

“För information inom sektionen ansvarar infoutskottet (Se §10.?).” 
 
Att i reglementet ta bort §10.4 Webb-/infoutskottet. 
 
Att i reglementet under §10 lägga till: 

§10.? Webbgruppen 
§10.?.1 Uppdrag 
Utskottet ska underhålla och vidareutveckla sektionens webbsidor. 
Webbgruppen ansvarar även för att: 

● Handha och ansvara för sektionens medlemsregister. 

§10.?.2 Organisation 
§10.?.2.1 Ordförande 
Ordföranden i webbgruppen har till uppgift att leda och organisera utskottets arbete. 
§10.?.2.2 Utskottet 
Utskottet utses av webbgruppens ordförande. Utskottet skall i första hand bestå av 
sektionsmedlemmar. 
Finns anledning att rekrytera icke-sektionsmedlem skall valet motiveras inför 
sektionsstyrelsen. 

§10.? Infoutskottet 
§10.?.1 Uppdrag 
Infoutskottets uppgift är att på olika sätt informera medlemmar om sektionen. 
Infoutskottet ansvarar även för att: 

● Bistå sektionen med möjligheten att dokumentera dess aktiviteter. 
● Information sprids till medlemmarna via regelbundna infomail. 

§10.?.2 Projekt 
Infoutskottet ska under året utföra följande projekt: 

● Producera en fotokatalog som läggs upp på sektionens hemsida. 



Infoutskottet bör under året utföra följande projekt: 
● Producera sektionens sidor i LiTHanian. 

§10.?.3 Organisation 
§10.?.3.1 Ordförande 
Ordföranden i infoutskottet har till uppgift att organisera och leda utskottets arbete. 
Vidare har ordföranden huvudansvaret för information inom sektionen. 
§10.?.3.2 Utskottet 
Utskottet utses av infoutskottets ordförande. Utskottet skall i första hand bestå av 
sektionsmedlemmar. 
Finns anledning att rekrytera icke- sektionsmedlem skall valet motiveras inför 
sektionsstyrelsen. 

 
Alla “?” ovan byts ut mot relevanta paragrafnummer. 
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