Intern meningsytring
Presentert ved medlem nummer 67865
Forslag til vedtak
“Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 27.04.2016 ønsker at
Studentersamfundets fysiske oppslagstavle ved hverdagsinngangen erstattes av tilgjengeligjøring
på nett.“

Bakgrunn for forslaget
Formidling av informasjon rundt organisasjonen og medlemsmøtene er sentralt for å kunne ha en
åpen og inkluderende organisasjon, og i det lyset er oppslagstavlen en nødvendig del av denne
formidlingen. Den fysiske tavlen på Søndre side er en etterlevning av tiden før internett og
datamaskiner, og selv om vi er en gammel organisasjon så består vi i all hovedsak av unge
mennesker, og jeg vil våge å anta at samtlige av våre elleve tusen pluss medlemmer behersker
internettet tilstrekkelig til å kunne forholde seg til en digital oppslagstavle.
Praksis for bruk av samfundet.no/saksdokumenter er i dag god, og ønsket med denne ytringen å
forsterke denne praksisen. Den er formulert såpass vagt da det er sentrale utfordringer med en
overgang til ren digitalisering som jeg mener bør adresseres før man låser ned praksisen gjennom
et vedtak eller evt en presisering i lovene. Jeg våger meg å nevne noen, men håper gjerne at
andre hever stemmen rundt dette, da dette er en sentral demokratisk endring, og det er viktig å ta
høyde for så mange ting som mulig:
- Hvordan kan et medlem fremme saker? Praksis i dag er like gjerne å sende de på mail til Styret
som å henge det opp på tavlen, er dette ønsket videre, hva gjør man dersom det er en sak Styret
ikke er enig i? Hvordan sikrer man gode prosesser her? Hva med mistillitsforslag?
- Hvordan forholder man seg til internett-problemer etc som kan forsinke tilgjengeliggjøring eller
den enkeltes innhenting av sakspapirer?
- Er samfundet.no/saksdokumenter synlig nok for øvrigheten pr i dag? Jeg vil argumentere for at få
medlemmer forholder seg til tavlen på søndre side, men det betyr ikke at en ny løsning skal lide
samme skjebne. Man kan si det ikke er av interesse for en hver som går inn på hjemmesiden vår,
men det hadde vært ideelt å fått oppdatert de som besøker siden om når saker blir fremmet på en
mer passiv måte.
Jeg ønsker også å avslutte med et personlig ønske rundt å synliggjøre når dokumenter legges ut
eller endres slik at et hvert medlem har mulighet til å overse at frister blir overholdt.
Et vedtak her vil gi presedens til et potensielt arbeid med å fastsette en digital
informasjonsformidling da det er mange grupperinger som må forholde seg til dette for å kunne
realisere dette på en god måte, og jeg håper Samfundsmøtet er enig med meg her.
PS: Og jaggu er det kanskje litt miljøvennlig og hvis vi ikke skal trykke opp de 100+ papirene vi
gjør i løpet av et år og.

