Kårhuset Lund, 2016-11-14
Styrelsen

Det här dokumentet beskriver Informationsutskottets struktur och funktionärer samt vad
som åligger dessa.

Utkast färdigställt av: Styrdokumentgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: S14-15/16
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


S6-16/17 (Niklas Ingemansson, My Reimer, Daniel Lundell, Richard Loung)

Informationsutskottet, InfU, skall verka för att föra ut information om Teknologkårens
verksamhet till medlemmarna. Informationsutskottet ska verka för att göra Teknologkårens
marknadsföring och informationsspridning riktad, tydlig och enhetlig.

Informationsutskottet ansvarar vidare för produktion av Teknologkårens större årliga
informationsskrifter bl.a. att Teknologkårens informationsskrift till de nyantagna årligen
färdigställs. Vidare skall Informationsutskottet vara till hjälp för Kårstyrelsen, utskott och
Fristående föreningar vid informationsspridning.
Vidare ansvarar Informationsutskottet för marknadsföring och spridning av information
kring de val som specificeras i de första att-satserna i Reglementet avsnitt 1.2.1 och 1.2.2 och
bistår Valnämnden i arbetet med att sprida information om och marknadsföra valet till
Fullmäktige.
Informationsutskottet ansvarar för att Teknologkårens hemsidor, intranät och interna system
fungerar och utvecklas.
Informationsutskottet ansvarar även för att hålla kontinuerlig kontakt med de andra
utskottens design-, PR- och informationsansvariga.
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Informationsutskottet består av Informationsansvarig tillika ordförande, Vice Ordförande,
Arkivutskottets Ordförande, Webbansvarig, Intranätsansvarig, Utvecklare,
Interaktionsdesigner, Fotografer, Filmare, Grafisk designer samt erforderligt antal övriga
ledamöter. Pålsjö Ängsblads redaktör och Teknologkårens andra utskotts design-, PR- och
informationsansvariga är ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid
Informationsutskottets sammanträden.

Webbutvecklingsgruppen ansvarar för att Teknologkårens hemsidor, intranät och interna
system fungerar och utvecklas. Gruppen skall utöver detta hålla kontinuerlig kontakt med
Datorservicegruppen.
Webbansvarig ansvarar för att Teknologkårens hemsidor fungerar och utvecklas samt att
arbetet tydligt dokumenteras. Leder även Utvecklarna och Interaktions i arbetet med att
utveckla hemsidorna.
Intranätsansvarig ansvarar för att Teknologkårens intranät och interna system fungerar och
utvecklas samt att arbetet tydligt dokumenteras. Leder även Utvecklarna i arbetet med att
utveckla intranätet och de interna systemen.
Utvecklare arbetar med att utveckla Teknologkårens hemsidor, intranät och interna system.
Interaktionsdesignern ansvarar för att användargränssnitten i Teknologkårens hemsidor,
intranät och interna system är användarvänliga och fungerar smidigt tillsammans.
Interaktionsdesignerns fokus ska ligga på att systemen funkar bra för användarna.

Foto- och filmgruppen ansvarar för att Teknologkårens evenemang fotograferas och filmas.
Det åligger även gruppen att ansvara för Teknologkårens foto- och filmutrustning.
Fotografen ansvarar för att fotografera Teknologkårens evenemang samt andra tillfällen då
fotografi önskas. Utöver detta ska fotografierna redigeras, publiceras och arkiveras.
Filmaren ansvarar för att filma Teknologkårens stora evenemang samt andra tillfällen då film
önskas. Utöver detta ska filmerna klippas ihop, redigeras, publiceras och arkiveras.

Designgruppen bistår Informationsansvarig i arbetet med grafisk design.
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Grafisk designer ansvarar för att skapa snyggt, tydligt och enhetligt grafisk material till
Teknologkårens evenemang och utskott.
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