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Verksamhetsplan för E-styret 2021
Kommunikation
Utveckla kommunikationsmöjligheter för att nå ut till sektionens medlemmar.
Bakgrund:
Att nå ut till sektionens alla medlemmar är inte alltid lätt och det finns många potentiella
forum att använda sig av. Många elektroteknologer kan inte ta del av all information av vad
som händer på sektionen. I och med Covid-19 studerar även många teknologer hemifrån och
har inte möjlighet att ta del av allting som händer på samma vis som tidigare. Därför vill vi se
över möjligheter att förbättra kommunikationssätt för att nå ut till fler elektroteknologer.
Uppgifter:
● Införa en maillista till samtliga elektroteknologer.
● Implementera ett regelbundet mailutskick med sammanfattning av kommande
arrangemang.
● Uppmuntra och stötta wEbmästeriet i deras arbete med elektroteknolog.se.

Lokaler
Utveckla sektionens lokaler.
Bakgrund:
Sektionen har enastående lokaler. Därför är det viktigt att föra ett kontinuerligt arbete för att
hålla dessa i ett funktionsdugligt och presentabelt skick. Vi vill också kolla över möjligheter för
diverse lokalförbättringar.
Uppgift:
● Att utföra ett kontinuerligt arbete för att utveckla och förbättra sektionens lokaler
Nedan står exempel på förbättringar som kan göras:
● Renovera Kalleböjen så att ytan kan användas för något som gynnar sektionen.
● Undersöka om det går att optimera korridoren.
● Arbeta med högskolan/akademiska hus för att DC ska bli en trevligare lokal.
● Tillsammans med högskolan ta fram fler studieytor för studenter i EDIT-huset.
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Styrdokument
Utveckla sektionens styrdokument.
Bakgrund:
För att alla sektionens medlemmar ska kunna ta del av sektionen krävs att dess
styrdokument kan förstås av medlemmarna. Därav ser vi att en översättning av samtliga
styrdokument till engelska är nödvändig för att sektionens medlemmar ska kunna vara
delaktiga och införstådda i våra demokratiska processer. Utöver detta så kan en omfattande
uppdatering av de styrande dokumenten även vara vid behov.
Uppgifter:
● Översätta styrdokument till engelska.
● Uppdatera styrdokument för att de ska vara aktuella samt göra dem mer tydliga.

Medicinteknik
Fortsätta integrationen av Medicinteknik i Elektroteknologsektionen.
Bakgrund:
Integration av Medicinteknik är ett arbete E-styret inledde 2020, men det är mycket som
kvarstår att göra för att göra dem till en komplett del av elektroteknologsektionen. Vi vill
jobba kontinuerligt för att göra gemenskapen mellan programmen elektroteknik och
medicinteknik så bra som möjligt.
Uppgifter:
● Fortsätta arbetet med integreringen av Medicinteknik
● Fortsätta följa den rekommenderade handlingsplanen gällande integrationen av
Medicinteknik samt följa upp ifall något behöver uppdateras i den.
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Hälsa och välmående
Förbättra den allmänna hälsan och välmåendet hos gemene
elektroteknolog.
Bakgrund:
I denna pandemi är ensamhet ett stort problem, därav är detta en viktig punkt att fokusera på.
Även jämlikhet kommer ingå under denna rubrik då frågor som rör detta påverkar det
allmänna välmåendet. Utbildning inom jämlikhet är även ett viktigt område för
elektroteknologen att ha fortsatt tillgång till.
Uppgifter:
● Stödja TGE i deras arbete för jämlikhet och välmående.
● Hålla koll på det allmänna välmående och se ifall åtgärder kan tas om situationen
försämras.
● Att främja gemene elektroteknologs hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

Pandemi
Fortsatt hantering av nuvarande pandemi.
Bakgrund:
Att hantera pandemin är för stunden ett kontinuerligt arbete. Många elektroteknologer känner
sig mer ensamma än tidigare för att mestadelen av studierna bedrivs hemifrån. Vi planerar att
hålla oss uppdaterade med regeringen och Folkhälsomyndigheten samt Högskolans och
Kårens rekommendationer och handla utefter dessa. Vi vill också främja föreningsaktivas
arbete under denna pandemi och hjälpa till att hitta lösningar på arrangemang som går att
utföra utefter gällande restriktioner. Detta med förhoppningen att hålla liv i och öka
sektionens engagemang.
Uppgifter:
● Arbeta med sektionens engagemang under Corona-pandemin och därigenom se till
att sektionen fortfarande har en verksamhet och att den sköts på ett ansvarsfullt sätt.

