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Diskussion om Hemsidor
(notera att de första fem styckena är direkt tagna från förra styrelsemötet)
Under de senaste veckorna har Studentombudets hemsida (studentombudet.se) legat
nere. Samtidigt så är det välkänt att varken LUS, Kreditkassan eller Lillsjödals
hemsidor är särskilt lätthanterade eller lättnavigerade samt att standarden är tämligen
låg - de ser utdaterade ut.
Frågan om hur LUS ska hantera hemsidorna är ett återkommande ämne, och så sent
som under karnevalen så valde LUS att äska efter medel för att kunna skapa nya
hemsidor. Detta avslogs dock då den äskade summan ansågs vara för hög. Den
äskande summan var hög då
Frågan är nu hur LUS styrelse vill gå vidare med frågan?
Budgeten för LUS och Studentombudets hemsidor är idag 10 000 kronor totalt
(fördelat 8500 kr för LUS, och 1500 kr för Studentombudet). Därtill lägger
studentombudet (enligt budget) 200 kr på domännamnet. Kan jämföras med
Bopoolen som lägger 20 000 kr på kontot där hemsidorna ingår.
Rimligtvis så kan vi konstatera att Kreditkassan och Lillsjödal äger sina egna hemsidor,
och får avsätta egna medel och egen tid för dessa. Däremot så skulle vi, ifall tid och
möjlighet finns, försöka hitta någon metod för att hantera våra egna. Vi skulle vilja ha
en inledande diskussion om detta, så att vi kan sedan ta fram lämpliga beslutsunderlag
inför nästa styrelsemöte (eller ting, om så är lämpligt).
Frågan nu är:
1. Vill LUS styrelse tillsätta en arbetsgrupp för att lösa problemet runt
hemsidorna?
2. Vad ska isf arbetsgruppen ha för deadline, konkret målsättning, omfång? Om
det finns ett överlapp, hur ska vi då finansiera det?

I tjänsten,
Gustav Ekström
Ordförande
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