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1 Generellt styrelsearbete

Styrelsen valdes i maj 2006 och började direkt sitt arbete genom att planera
inför höstens nolleperiod. En informationsträff med phösarna anordnades och
sektionsmiddagen förbereddes. Hemsidan gjordes om i wiki-format vilket un-
derlättade redigering av information och gav även styrelsen möjlighet till en
intern planeringssida.

Nolleperioden genomfördes utan n̊agra problem och en uppskattad sektions-
middag med tema ”Tips till nya studenter” hade strax under 100 gäster. Sty-
relsen gycklade även under välkomstmiddagarna och Kraephtan samt planera-
de nollebrännbollen tillsammans med övriga teknologsektioner. Denna ställdes
tyvärr in p.g.a. d̊aligt väder. Första sektionsmötet drog ca 60 deltagare och 30-
talet overallsbeställningar gjordes. Tyvärr hade arena MMTs färg utg̊att ut sor-
timentet men annars löpte beställningen p̊a bra d̊a styrelsen samarbetade med
övriga beställare p̊a skolan och därmed blev en stor kund för overallsföretaget.
Overallerna levererades före jul. Det gjordes även ett tillägg p̊a overallskontrak-
ten s̊a att ej uthämtade overaller kan säljas efter en viss tid och sektionsmötet
tog beslut om att till̊ata försäljning av det stora lager icke uthämtade overaller
som finns p̊a sektionens expedition.

Nästkommande tv̊a sektionsmöten behandlade främst stadge- och reglemen-
tesändringar. Målet var att likställa sektionens tv̊a underföreningar, XP-el och
Student-TV, som utskott d̊a de tidigare har haft olika status i stadgarna samt
rätta till diverse faktafel. Styrelsen har även sett över medaljreglementet som en-
dast fanns i pappersformat tidigare men hann aldrig klubba igenom ändringarna
i detta.

Vid jul blev problemet av att hitta en överg̊angslokal att befinna sig i mellan
det att den gamla expeditionen i K̊aridoren stängdes och det att nya Akade-
mica öppnades akut. P̊a Ludds årsmöte lyftes fr̊agan om att Datasektionen
skulle kunna ha expedition och förr̊ad i teminalrummet under A-huset. Detta
undersöktes vidare och ett samarbetsavtal skrevs mellan de b̊ada styrelserna.
Flytten genomfördes i december och allting fungerade mycket bra. Bortsett lite
problem med vilsna medlemmar fann styrelsen den nya expeditionen mycket
bra och när det var dags att flytta in i Akademica togs beslutet att inte göra
det under verksamhets̊aret. Funderingar fanns p̊a att ha b̊ada expeditionerna
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parallellt d̊a Akademicas saknar förr̊ad men det beslutet överläts till nästa års
styrelse.

Årsmötet ägde rum den 13e april. Styrelsen valde att i samband med detta
arrangera den första datasittningen p̊a länge. Mötet resulterade i en full styrelse
för nästkommande år och sittningen drog strax över 100 deltagare.

Under året har även styrelsen deltagit i sektionsmiddagen p̊a lilla nollep, s̊alt
märken och overaller i B-huset och i Akademica, delat ut ett mutpris, represen-
terat med ett oerhört sektionstroget fordon p̊a S.N.o.P.P (Sveriges Nordligaste
PulkaPartaj), varit funktionärer p̊a Lappfejden, delat ut ett flertal förtjänstmedaljer
och haft det stundtals jäkligt roligt!

2 Utbildningsbevakning

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta för att förbättra utbildningsbevakningen
inom sektionen och de tv̊a utbildningsbevakningssamordnarna (UBS) gjorde
sitt bästa för att genomföra sitt uppdrag. Det var de som gjorde om hemsidan
och lade där till en publik kurs-wiki där medlemmar och även institutionerna
kan g̊a in och skriva om vad de tycker om kurser med avseende p̊a förkunskaper,
lärare, kurslitteratur m.m. Problem uppstod dock snart d̊a UBSarna försökte
f̊a kontakt med programkoordinatorer för att kunna närvara p̊a programr̊aden.
Det visade sig att f̊a program hade programr̊ad mer än högst n̊agon g̊ang om
året och att det sällan skickades ut minnesanteckningar till övriga studenter
p̊a programmen. Det tog mer än ett halv̊ar innan samtliga program hade haft
sitt första (i m̊anga fall enda) programr̊ad och programkoordinatorerna var i
vissa fall ovilliga att informera UBSarna om vad som p̊agick eller ens svara p̊a
mail. Styrelsen tog under hösten beslutet att bjuda programr̊adsrepresentanter
p̊a mat i samband med programr̊ad för att öka intresset av att spendera en
kväll eller eftermiddag p̊a mötet och i de fall det hölls programr̊ad var detta
uppskattat. Under v̊aren höll även UBSarna i utvärderingsmiddagar där alla
studenter p̊a programmen bjöds in och fick prata om för- och nackdelar med
sina utbildningar.

3 Arbetsmarknadskontakter

Under året arrangerades fyra arbetsmarknadskvällar. Teknikföretaget Hägglunds
fr̊an örnsköldsvik samt Ericsson hade sina presentationer p̊a hösten och da-
taföretaget Net Result p̊a v̊aren. I januari samarbetade styrelsen med Exjobb
Lule̊a och ordnade en exjobbsinfokväll med lite blandade campus-/aurorumföretag
och institutioner.

4 Aktiviteter för medlemmar och sektionsaktiva

Styrelsen har under året anordnat ett flertal aktiviteter för b̊ade sektionsakti-
va och medlemmar. Hösten började med en inomhus-picknick p̊a Gula där de
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sektionsaktiva fick en chans att mingla och lära känna varandra. I december
anordnades i ett försök att starta en tradition en lussefika p̊a samma ställe med
mycket bullar, levande ljus och stämningsfull musik, det kom mellan 50 och 100
personer och verkade mycket uppskattat.

Under v̊aren kom en förfr̊agan fr̊an Philm om sponsring. För att gynna b̊ade
Philm och sektionens medlemmar beslöt styrelsen att rabattera philmkorten i
lp3 och lp4 för sektionsmedlemmar för att försöka öka antalet philmbesökare.
även rymdsittningen i maj sponsrades med en mindre summa.

Sittningen den 13e april rabatterades kraftigt för sektionsaktiva och även för
vanliga medlemmar.

Frida Nellros
Ordförande

Andreas Eberhardt
Vice Ordförande
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5 Personer som har f̊att förtjänstmedaljer under
2006/2007

• Amin Shahsavar, STV-ordförande 2003-2005

• Nils Carlson, KF-ledamot och internrevisor 2004-2006

• Victor Larsson, vice ordförande 2005/2006

• Andreas Bofjäll, ordförande 2005/2006

• Lukas Karlsson, kassör 2005/2006

• Oscar Isoz, XP-el-ordförande 2004-2007

Datasektionens enda mutpris 2006/2007 gick till Michael Lundin, för uppre-
pade insatser i att marknadsföra sektionen p̊a ett mycket modigt och studenti-
kost vis.
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