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1 Bakgrund

Datasektionen har i medlemsavgifter och företagssponsring en betydande in-
komst. Styrelsen fick i uppdrag att utreda hur sektionens pengar bör användas
för medlemmarnas bästa. Budgetposterna för sektionsmedlemmar och sektions-
aktiva ökades inför verksamhets̊aret för att ge spelrum att utföra undersökningen.

2 Genomförda aktiviteter under året

Styrelsen har valt att utreda genom att anordna olika sorters aktiviteter för med-
lemmarna, vissa sociala andra centrerade runt studiebevakning. Under december
anordnades öppet hus p̊a gula med lussefika. Under april och maj anordnades
ett antal årsutvärderingar med program och en stor sittning för sektionernas
medlemmar samt en mindre rymdsittning även den för alla sektionens medlem-
mar. Medlemmarna fick även möjlighet att köpa rabatterade philmkort under
läsperiod 3 och 4. Företagskvällar är ej inräknade d̊a dessa inte kostat sektionen
n̊agot.

3 Utvärdering av olika aktiviteter för medlem-
marna

Uppslutningsmässigt var sittningen för alla medlemmar den aktivitet med flest
deltagare, följt av årsutvärderingskvällarna, lussefikan, rymdsittningen och philm-
korten. Ekonomiskt var sittningen dyrast att genomföra, följt av årsutvärderingarna,
rymdsittningen, lussefikan och philmkorten. Fr̊agan av vilken aktivitet som gag-
nade medlemmarna mest är sv̊arbesvarad. Sektionen är dock främst till för att
bedriva arbetsmarknads arbete och studiebevakning åt sina medlemmar och det
är därför angeläget att sektionens medel främst används för detta.
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4 Slutsatser

Sektionen bör i framtiden satsa mer pengar p̊a studiebevakningsaktiviteter. Det-
ta behöver inte innebära en minskning av anslag till övriga aktiviteter d̊a sek-
tionen under året minskat sina kostnader d̊a den inte längre hyr lokal eller har
fasta kostnader s̊asom telefon. Det är viktigt att även fortsätta med de sociala
aktiviteterna för att sektionen skall synas och för att medlemmarna ska f̊a bättre
insyn i sektionens verksamhet. Det är även viktigt att sektionsaktiva känner att
deras verksamhet är uppskattad och att de belönas för deras insatser.
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