
Verksamhetsberättelse för Datasektionens styrelse 08/09.

Den nya styrelsen valdes i april 2008 och började sitt arbete med att planera höstens
nolleperiod. Under våren 2008 hölls ett informationsmöte för phösarna som skulle phösa de
program som tillhör sektionen. Den 1 juli klev styrelsen för verksamhetsåret 08/09 på sitt
arbete. Vid denna tidpunkt saknades en UBS1 och en arbetsmarknadskontakt men de
nominerade kunde väljas in redan under lp 1. Vid sektionsmötet i lp 1 valdes även en ny
sexmästare in, eftersom den som röstats in på årsmötet valde att lämna sin post under
sommaren.

Nolleperioder

Nolleperioden i augusti
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 90
personer. Styret gycklade under Teknologkårens välkomstmiddag och sålde märken under
fixardagen.

Nolleperioden i januari
Under lilla nolleperioden i januari var styrelseaktiva med på sektionsmiddagen 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: Laserdome.
• Lp 3: Grillning vid "gräset" utanför kårhuset.
• Lp 4: De sektionsaktiva bjöds på något extra i samband med Datasittningen.

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, Ludd och programrådsrepresentanter.

Aktiviteter för medlemmarna

I december ordnade styret en lussevaka nere på Gula. Det bjöds på fika och underhållning.
Antalet besökare varierade under dagen, men stundtals var det riktigt mycket folk på plats.

Under året firade sektionen 25 år, detta firades med en hel vecka av aktiviteter. Veckan
fylldes av lunchföreläsningar och företagskvällar, och avslutades med årsmöte samt en stor
sittning i Centrumresturangen. Medlemmar fick rabatterat pris, de som kom på årsmötet



fick något extra på sittningen. Lite drygt 100 personer dök upp på sittningen, som blev
väldigt lyckad. Temat var naturligtvis kalas.

Utbildningsbevakning

I början på verksamhetsåret kontaktade UBS:arna alla programkoordinatorer för att skapa
en god relation till dem. Under lp1 var de även i Piteå för att träffa de medlemmar som
sektionen har där, främst MMT-studenter. Tyvärr var intresset från studenterna där svalt,
men de passade även på att träffa arenakoordinator samt prefekt.

Inför kursvalet arrangerades en erfarenhetsutbyteskväll. De medlemmar som var
närvarande uppskattade evenemangen. UBSarna har även hanterat ett flertal
studentärenden.

Vidare har UBSarna varit program/arenaråden behjälpliga med att rekrytera representanter
från ettorna. Vi passade även på att informera dem om kåren i allmänhet och sektionen i
synnerhet. UBSarna har varit närvarande vid program-/arenaråden för D,Di,Y,F,E,Rymd och
MMT samt vid samråden för Matematik och Systemteknik.

Arbetsmarknadskvällar

• Lp2: BAE Systems Hägglunds, Hägglunds Drives, MacGregor Cranes och Accenture
ha

• Lp4: Tieto och Accenture

Utredningar

Följande utredningar skulle göras under verksamhetsåret 08/09:

• Utreda hur man kan öka intresset för sektionens arbetsmarknadskvällar
• Utreda hur kårobligatoriets försvinnande påverkar sektionen samt hur man kan öka

engagemanget generellt

Förtjänstmedaljer

Under året har styret delat ut förtjänstmedaljer till följande personer:

• Frida Nellros, KF-ledamot 05/06, 07/08



Övrigt

Under året har styret även:

• målat märkena på Kunskapens bro.
• haft representanter i Teknologkårens samtliga utskott.
• varit funkisar på lappfejden.
• deltagit på S.No.P.P (Sveriges Nordligaste Pulkapartaj).
• sålt märken på nolleperiodsgruppens syjunta och uppe på Datasektionens

expedition.
• funnits representerade under hörningen av den nya rektorn.
• funnits representerade i den jury som väljer ut Adéliepristagaren (Geosektionens

pris till bästa lärare).
• haft styrelsemöten varannan vecka under läsperioder.
• kontinuerligt rapporterat till kårfullmäktige om vad som pågår inom sektionen.

Ekonomiska problem
I slutet av verksamhetsåret 07/08 uppdagades det att kassören grovt misskött sin uppgift.
15 000 kr var överförda till personens privata konto samtidigt som kontanter från
försäljningen av overaller, datasittningsbiljetter etc. saknades. Dessutom saknades en stor
del av bokföringen för året. Händelsen är polisanmäld, och bokföringen är numer i ordning.
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