
Verksamhetsplan Teknologsektionen Teknisk Designs
styrelse 22/23

Det åligger TD-styret att verka för sammanhållning mellan sektionsmedlemmarna och verka för deras
gemensamma intressen. Denna verksamhetsplan syftar till att konkretisera hur TD-styret 22/23 skall
uppnå detta.

TD-styret avser att under verksamhetsåret 2022/23 arbeta för:
● En god arbetsmiljö och trivsel för gemene teknolog på sektionen.
● Att stödja och hjälpa sektionens föreningar, arbetsgrupper & kommittéer i deras arbete.
● Att uppmuntra teknologer till att engagera sig i sektionens arbete, dess kommittéer och

föreningar.
● Att ha en god dialog med sektionens medlemmar och vara tillgängliga för frågor och förslag.
● Att värna om masterstudenternas intressen angående studier och studentliv.
● Att verka för att miljövänliga alternativ väljs i sektionens arbete.
● Att upprätthålla samarbetet med Chalmers övriga sektioner.
● Att underhålla sektionens profil externt och internt.
● Att föra sektionens talan gentemot programmet och kåren.
● Att upprätthålla och öka jämlikheten på sektionen.
● Att stötta mindre projekt och arbetsgrupper.
● En lägre stressnivå på sektionen.
● Att möjliggöra engagemang i en övergångsperiod från pandemin på ett säkert sätt.
● Att värna om studiemiljön på sektionen.
● Att allt engagemang på sektionen sker med en hållbar arbetsbelastning.
● Att värna om och sköta uthyrningen för sektionsbilen Car BilTD.

TD-styret avser att under verksamhetsåret 2022/23 genomföra följande
projekt:

● Anordna minst ett arrangemang under mottagningen.
● Se över möjligheter att förbättra sektionens lokaler så att dessa uppfyller studenternas krav

och behov.
● Uppdatera stadga och reglemente.
● Uppmuntra till etablering av sektionsföreningar.
● Arbeta för att övergången från engångsplastartiklar fungerar väl med sektionens verksamhet.
● Se över möjligheterna att öka involvering av masterstudenter, till exempel genom att starta en

fokusgrupp.



● Få fler studenter att vid behov använda sig av de resurser som SAMO erbjuder genom att öka
medvetenheten om dennes arbete och möjligheter till att ge stöd i såväl stora som små frågor.

TD-styret avser att under verksamhetsåret 2022/23 genomföra följande
löpande arbete:

● Anordna 4 ordinarie sektionsmöten.
● Anordna ett övningssektionsmöte under mottagningen.
● Anordna aspning för kommande års TD-styret.
● Anordna en avslutningsutvärdering för sektionsaktiva medlemmar.
● Skicka ut nyhetsbrev till sektionens medlemmar.
● Delta i SMART hösten 2022 och våren 2023.
● Hantera försäljning av sektionsrelaterade artiklar.
● Anordna kommittéutbildning för invalda 2023.
● Anordna Studentrösten.
● Anordna koppmålardag.
● Upprätthålla torsdagsstädning.
● Uppdatera sektionens hemsida.


