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Vi valdes i april på årsmötet, alla platser blev tillsatta utom kassör, STV-ordförande, ARMK och 
UBS2. Alla utom UBS2 valdes in på sektionsmöte 1 i LP1. Vi hade dock två avhopp vid nyår UBS1 
och ARMK, men dessa valdes det nya till som kunde gå på direkt efter nyår.

Nolleperioden
Året började med att vi samlade alla phösare som ville, samt alla de som ville och några till i LTU-
rondellen lördagen före Nolle-p. Detta för att vi skulle lära känna dem lite mer och att de skulle lära 
känna varandra. Detta kändes mycket lyckat, de som var där såg ut att trivas och varken polisen 
eller Securitas hade nått emot att vi var där om vi städade upp efter oss, vilket vi gjorde med bravur.

Väl under nolle-p så var många av oss phösare vilket medförde att vi inte kunde gå runt och visa oss 
lika mycket som vi velat. Dock så fick vi insikt och lärde känna nollorna i de klasser vi phöste 
mycket väl, så detta hade både för och nackdelar. 

De sakern som vi gjorde framförallt under nolleperioden var;

Sektionsdag – Vi visade Gula (D6), xp-el, STV och ludd.

Sektionsmiddag – En mycket lyckad utesittning där vi minglade mycket och pratade med nollorna. 
Vi toastade den inte själva vilket vi tror är bra då vi kan vara mer ”laid-back” och vara en gäst 
tillsammans med nollorna. Detta filmade STV.

Fixardagen – Vi tillsammans med D6 satt vid ett bord och pratade med de som kom förbi, de var få 
men de som var där verkade nöjda, vi sålde några märken och någon enstaka pin.

Gyckel – Vi gycklade både på Okräphan och den VKM där Datasektionens medlemmar var. På 
Okräphtan så grillade vi björn, vilket var uppskattat av alla utom kanske maskinnollorna och 
maskinphösarna, fast vi tror de gillade det i smyg. Sen på VKM så visade vi nollephilmen som STV 
gjort samt gav TKL en TLK-overall, den får man plats upp till fyra i om de är små.

Efter nolleperioden så hade vi vårt första sektionsmöte redan första veckan, detta både för att få in 
det i nollehandböckerna och för att lura nollorna att det var lite obligatoriskt. På detta möte så 
valdes ARMK (Maria Willhans), kassör (Johan Hedblom) och STV-ordf (Mattias Bergström). Vi 
hade även en genomgång före mötet om hur ett möte går tillväga, procedurer mm, detta höll 
Andreas Bofjäll i och det hjälpte nog en del. 

Eftersom vi gått under budget under nolle-p så valde vi att efter göra en brännbollsturnering för alla 
nollor och phösare, det var mest rymdare som kom men då fick de träffa oss lite mer än alla andra 
hade gjort, de blev nog lyckliga.

På lilla nolleperioden i januari valde vi att inte deltaga eftersom vi inte hade några program som 
började då.

Aktiviteter för alla medlemmar: 
Lilla fejden – En liten lekrunda för att promotea fejden lite. En nykter lördag dag då vi grillade korv 
och lekte.

Lussevaka – Fika lite, bygga lite pepperkakshus och bara umgås. Vi hälsade även på systemtekniks 
lussevaka, de tyckte att det var synd att vi hade samtidigt och det fudnerades lite på om man skulle 



sammanfoga båda till nästa år.

Julsaga – Varje skolmorgon i december läster ordföranden ur Tomtemaskinen. 

Datasittning – Vi anordnade en sittning i april för alla som ville komma. 

Aktiviteter för sektionsaktiva: 
LP1: Sektionsaktivamiddag – Middag för sektionsaktiva där vi åt kycklinggryta och hade en mycket 
logisk bordsplacering, de som var där vet.

LP2: Lasergame för sektionsaktiva – Lasergame för se sektionsaktiva, de medlemmar i Dörrstopp 
som var där (Dörrstopp är räknas inte som sektionsaktiva) toppade alla matcherna.

LP3: TV-spelskväll för sektionsaktiva – Självförklarande.

LP4: Billigare sektionsmiddag.

Annat: 
Var med på TKL-dagen – Där vi hade en tävling som folk vann. 

Köpt PA – Går att hyra av sektionen, styret förvaltar det och det är mycket billigt att hyra. 

Expeditionsflytt – Då TKL sa upp rummet där vi tidigare huserat flyttade vi expiditionen till Gula.

Nya stadgar – Sedan årsmötet har vi nya stadgar som gäller, dock så måste de nog uppdateras en 
gång udner åter som kommer då vi inte tänkte på allt som hände med TKLostruktureringen.

Målat märken på bron

Uppgraderat hemsidan

D6:
Under nolleperioden anordnade vi en stor uthussittning med över 500 gäster, som följdes av en 
tackfest för alla som hjälpte till. Vi var också medarrangörer för capsturneringen och 
datasektionsmiddagen. Vi stod dessutom för försäljning av förfestdrycker till alla nolleklasser och 
hade öppet Gula varje kväll STUK var öppet.
I november gick den 25 Lappfejden av stapeln. Som tack för all hjälp bjöd vi funktionärerna på 
efterfejd.

Under våren arrangerades S.No.P.P., herrmiddag och dammiddag.
Under årets gång arrangerades dessutom Absolut Gul, capskvällar, förfester samt efterfester på 
Gula. D6 har också visat upp sig i sina frackar och kepsar på STUK och på olika fester.
Sexmästaren har också som styrelsemedlem deltagit i alla styrelse- och sektionsmöten och varit 
med och arrangerat Datasektionens medlemsaktiviteter, som till exempel Minifejden, Lussevakan, 
Datasektionens årsmiddag med flera.

/Sandra

Arbetsmarknadskvällar (ARMK):
Mitt mål med mitt arbete under datasektionen var att försöka skapa en mer avslappnad relation 



mellan studenter och arbetsmarknaden. Planen var att försöka bygga vidare på tidigare modeller 
med arbetsmarknadskvällar i form av middagar, föreläsningar och dylikt med event som var mer 
avslappnade. På så sätt kunna få en bättre kommunikation mellan studenter och företag.

Under min tid som arbetsmarknadskontakt i Datasektionen han jag anordna ett event ihop med 
Accenture. Ett riktigt lyckat event i form av ett LAN-party med representanter från Accenture och 
våra sektionsmedlemmar. Mitt mål under min tid var egentligen att anordna minst två evenemang 
men eftersom att jag fick ta över arbetet på min post efter Maria Willhans hade jag till en början 
svårt för att komma in i mitt arbete och rollen som arbetsmarknadskontakt.

Dock har jag under mitt år lyckats bygga upp en bra plattform att stå på inför mitt nästkommande 
år. Jag har bland annat fått en riktigt bra relation med Accenture. Jag har dessutom fått möjligheten 
att jobba med dataföreningen och genom dem låta våra medlemmar få möjligheten att närvara på 
evenemang som de arrangerar. Bland annat kunde jag via Dataföreningen Nord bjuda in våra 
medlemmar till ett frukostmöte som FDT arrangerade lokalt här i Luleå. Tyvärr är det inget som 
generar några pengar till Datasektionen.

/Håkan

Studiebevakning: 
Under denna rubrik har det inte hänt speciellt mycket. Den har skötts rutinmässigt samt att vi har 
bytt UBS en gång. Dock har vi givit feedback på hur TKL vill att den skall skötas och hut reglerna 
för ekonomisk kompensation vid studiebavakning skall se ut.

Studiemiljöbevakning:
Bristande men vi hoppas det blir bättre nu då vi har en post i styrelsen för den. Vi har dock 
behandlat det som kommit oss tillkänna, men inte granskat någonting.

XP-el:
Har anordnat en kretskortskurs.
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