
Verksamhetsberättelse för Datasektionens styrelse 07/08. 
 

 

Den nya styrelsen valdes i april 2007 och började sitt arbete med att planera höstens 

nolleperiod. Under våren 2007 hölls ett informationsmöte för phösarna som skulle phösa de 

program som tillhör sektionen. Den 1 juli klev styrelsen för verksamhetsåret 07/08 på sitt 

arbete. Vid denna tidpunkt saknades en vice ordförande men en nominerad kunde väljas in 

redan under lp 1. 

 

Nolleperioder 

 

Nolleperioden i augusti 

Eftersom många i styret satt i nolleperiodsgruppen fanns vissa problem med att 

marknadsföra sektionen men en hel del arrangemang kunde ändå genomföras. Under 

sektionernas dag hade styret olika informationsstationer vid de lokaler som Datasektionen 

nyttjar. Där informerades de nya studenterna om sektionen och dess verksamhet. 

Sektionsmiddagen blev en lyckad tillställning med många besökare, drygt 100 personer. 

Styret gycklade dessutom traditionsenligt under Teknologkårens välkomstmiddagar och 

sålde märken under fixardagen.   

 

Nolleperioden i januari 

Under lilla nolleperioden i januari var styrelseaktiva och Dobbe med på välkomstmiddagen 

för att visa upp sig inför nya studenter. Datasektionen hade inga nya medlemmar där, men 

eftersom programmet Tekniskt basår även har vårintag ansåg vi att det kunde finnas 

potentiella framtida Datasektionsstudenter och att det helt klart var värt att gå dit.   

 

Aktiviteter för sektionsaktiva 

 

Styret har under året anordnat ett antal aktiviteter för sektionens aktiva.  

 

 Lp 1: Middag på Gula. 

 Lp 2: Curling på Coop Arena. 

 Lp 3: Minigolf på Golf Garden. 

 Lp 4: Reducerat pris på biljetterna till Datasittningen samt 50 % billigare philmkort. 

 

Sektionsaktiva har för oss varit alla som har engagerat sig i att marknadsföra Datasektionen 

på ett eller annat sätt. Därför har vi valt att förutom sektionsvalda (styrelse, revisorer, kf-

valda) även räkna med D6 och programrådsrepresentanter. 

 

Aktiviteter för medlemmarna 

 

I december ordnade styret en lussevaka nere på Gula. Det bjöds på fika och de som ville 

kunde julpyssla. Tyvärr var det väldigt få medlemmar som kom men de som närvarade 

uppskattade arrangemanget.  

 

I samband med årsmötet i april ordnade styret en sittning för sektionens medlemmar. 

Tillställningen hade pirattema och ca 70 besökare. Alla medlemmar kunde köpa 

sittningsbiljett till ett förmånligt pris.  

 

I slutet på maj ordnades en brännbollsturnering utanför gamla kårhuset. Fyra lag deltog, 

totalt kom ca 40 personer. Vi grillade och bjöd alla deltagare på mat.   

 



Sektionsmöten 

 

Vid sektionsmöte 1, 2 och 3 verksamhetsåret 07/08 gjordes en rad olika val till vakanta 

poster. Vice ordförande och kf-ledamöter är exempel på tomma platser som fylldes. Under 

sektionsmöte 3 beslutades även om ansvarsfrihet till styrelsen 06/07.  

  

På årsmötet i april (4) valdes ett nytt styre och det togs beslut om resebidrag till D6. 

Dessutom fastställdes budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

(08/09).  

 

Studiebevakning 

 

Utbildningsbevakningssamordnarna har under året hjälpt programkoordinatorerna med att 

utse en rad nya programrådsrepresentanter. De anordnade även ett möte med dessa. Syftet 

med detta möte var att lära känna varandra, utbyta åsikter och diskutera frågeställningar. 

Utbildningsbevakningssamordnarna har även hjälpt till med att tillsätta representanter hos 

matematikinstitutionens och systemteknikinstitutionens samrådsgrupper. 

 

Utbildningsbevakningssamordnarna har dessutom anordnat två programträffar under året, 

en på hösten och en på våren. Syftet med dessa var att låta studenter i samtliga årskurser 

från samma program få en möjlighet att träffas under avslappnade former och diskutera sin 

utbildning, främst genom att låta studenterna dela med sig av sin erfarenhet från de valbara 

kurser de läst. Programträffen på våren ställdes tyvärr in på grund av lågt intresse. En 

gemensam sektionsträff för de som anmält sig till aktiviteten anordnades istället. 

 

Arbetsmarknadskvällar 

 

Inga arbetsmarknadskvällar har genomförts. 

 

Utredningar 

 

Följande utredningar skulle göras under verksamhetsåret 07/08: 

 

 Arbetsmarknadskontakt: Utredning angående arbetsförmedlingsforum. 

 Utbildningsbevakningssamordnarna: Utredning om hur sektionens ekonomiska medel 

för utbildningsbevakning på bästa sätt ska fördelas. 

 Kassör: Utredning om hur sektionens ekonomiska medel kan säkras på lång sikt.  

 

Av dessa utredningar kommer två att presenteras. Den tredje, som kassören var ansvarig 

för, har vi inte fått in eftersom personen i fråga har missskött sitt jobb. På grund av detta är 

det inte möjligt för oss att redovisa denna utredning. 

 

Förtjänstmedaljer 

 

Under året har styret delat ut förtjänstmedaljer till följande personer:  

 

 Frida Nellros, Ordförande 06/07 

 Joel Andersson, Arbetsmarknadskontakt 05/06 

 

Övrigt 

 

Expedition och förråd 

Vi valde att flytta vår expedition till Akademica eftersom det skulle göra den mer 



lättillgänglig för medlemmarna. Den nya expeditionen består av ett rum i Kåridoren där alla 

sektioner ska kunna samsas om utrymmet. Styrelsen har här haft öppet varje vardag 

(förutom varannan tisdag) under lunchen.  

 

Förrådet, dvs. vårt centrallager av märken och dylikt, finns fortfarande kvar nere i Ludds 

lokaler i A-huset.  

 

Mössförsäljning 

Bokis tog över mössförsäljningen under lp 1. Vi lånade ut en provmössa till dem. Eftersom 

Bokis ska läggas ner har sektionerna kommit överens om att Teknologkåren ska ansvara för 

försäljning av mössor.   

 

Overaller 

I samband med första sektionsmötet kunde de som ville beställa overaller. MMT och 

Rymdteknik fick sina overaller innan jul medan Datateknik och Teknisk fysik med 

elektroteknik fick vänta till i mars. Eftersom Teknisk fysik med elektroteknik inte hade en 

specifik overallsfärg än fick dessa studenter välja själva hur deras overall skulle se ut. De 

valde en orange kropp med svarta ärmar. 

 

Under året har styret även: 

 

 deltagit på S.N.o.P.P (Sveriges Nordligaste Pulkapartaj), där vi fick pris för årets 

larvigaste lag. 

 skänkt pengar till välgörenhet. 

 beslutat om bidrag till rymdsittningen. 

 sålt märken på nolleperiodsgruppens syjunta och uppe på Datasektionens expedition. 

 målat märkena på Kunskapens bro. 

 haft representanter i Teknologkårens samtliga utskott. 

 funnits representerade under hörningen av den nya prorektorn. 

 funnits representerade i den jury som väljer ut Adéliepristagaren (Geosektionens pris 

till bästa lärare).  

 haft styrelsemöten nästan varje vecka. 

 kontinuerligt rapporterat till kårfullmäktige och vad som pågår inom sektionen. 

 

Ekonomiska problem 

I slutet av verksamhetsåret 07/08 uppdagades det att årets kassör grovt misskött sin 

uppgift. 15 000 kr var överförda till denne persons privata konto samtidigt som kontanter 

från försäljningen av overaller, datasittningsbiljetter etc. saknades. Denna händelse 

polisanmäldes direkt och vi väntar nu på en utredning från polisens sida.  

 

 

 

 

 
 


