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AFKKLUS-appen
Under hösten har AFKKLUS diskuterat framtagandet av en ny mobil-app som
kan ersätta den nuvarande ”Studentlunds-appen”. I det arbetet har det tagits
fram en kravspecifikation som har granskats av experter på området. Den har
sedan skickats till diverse olika konsulter. Därefter har det konstaterats att
Lunicore har det i nuläget bästa erbjudandet.
För att fortsätta processen behöver Lunicore ta fram en teknisk
kravspecifikation, en projektplan och göra ett estimat. Detta kostar drygt 13 000
kr. De kan alltså inte avgöra hur mycket hela projektet kommer kosta innan de
har gjort detta estimat. Men det rör sig om priskategorin 100 000 kr till 200 000
kr.
Presidiet anser att en ny applikation är en prioriterad fråga för våra studenter och
att det är en viktig funktion i informationsspridningen som i dagsläget fungerar
suboptimalt.
Det finns en del pengar i AFKKLUS som kommer från överskottet efter tidigare
cert:ar och ”studentpaketet” till vilket detta anses vara ett perfekt ändamål. Det
finns dock en liten risk att det tre organisationerna måste gå in med ytterligare
medel i ett senare läge.
Bifogat finns vår kravspecifikation med flödesschema samt projektförslag från
Lunicore angående framtagandet av teknisk kravspecifikation och flödesschema.
Därför yrkar vi
att
styrelsen ger presidiet befogenhet att ta beslut i frågan om
framtagande av en informations- och kalenderapplikation för
AFKKLUS som kommer ersätta den nuvarande ”Studentlundsappen”.
att

styrelsen ger presidiet befogenhet att besluta om att sätta medel
till framtagandet från de medel som idag ligger i AFKKLUS
gemensamma förfogande.
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att

styrelsen ger presidiet i uppdrag att kontinuerligt förankra sina
beslut bland medlemskårerna.

att

styrelsen ger presidiet i uppdrag att kontinuerligt återrapportera
processen till styrelsen.

I tjänsten,

Björn Sanders, Ordförande;

Jack Senften, Vice Ordförande
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