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Vi valdes på årsmötet, platser som ej blev tillsatta var ordförande och XP-el. SMBS valde då att 
stiga in som ordförande istället. XP-el hittade vi en ny senare under året, SMBS-posten fortsatte 
dock att vara otillsatt under hela verksamhetsåret.

Nolleperioden
Först kallade vi alla phösare som ville till en liten introduktion av det nya styret. Vi berättade då lite 
om oss själva och bjöd på lite dryck. Efter detta gick vi till Porsögårds-rondellen för en liten get-
together. Detta för att de skulle känna oss lite bättre inför nolleperioden.
 
Under nolleperioden så gick ordförande runt och visade upp sig för alla klasser, lärde dem caps och 
pratade lite om sektionen. Ordförande och ARMK var även med under VKM för att visa upp sig 
och visa nollorna hur man beter sig och har kul under sittningar.

Under nolleperioden gjorde vi följande:

• Sektionsdagen - Vi visade Gula (D6), xp-el, STV och ludd, sedan hade vi även en station 
där nollorna fick hacka grönsaker och sallad som tävling för att visa hur duktiga de var i 
köket.

• Sektionsmiddagen – Denna sittning anordnade vi nere i Gelbe. Temat för sittningen var 
toga. Det var en väldigt uppskattad sittning där systemteknik även var representerade och 
gycklade för nollorna.

• Fixardagen – Vi satt då vid ett bord uppe på hyllan och sålde märken, pins och dylikt.
• Gyckel – Under VKM gycklade styret och visade upp den nya filmen från STV. Under 

norrskensröjet var vi även då uppe på scenen, sedan visade vi en film som R6 tidigare hade 
gjort.

Efter nolleperioden så hade vi vårt första sektionsmöte den 9e September där vi började diskutera 
intresse av medlemströjor. Vi diskuterade även senare att inköpa ölsejdlar med datasektionens tryck 
på. Båda dessa diskussioner genomfördes även senare under året.

Aktiviteter för alla medlemmar:
• Lussevaka – Vi anordnade detta år lussavakan tillsammans med systemteknik där vi byggde 

pepparkakshus och drack glögg. Sedan läste ordförande även Babar och tomten för de som 
ville vara kvar och lyssna.

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

Aktiviteter för sektionsaktiva:
•  Billigare sektionsmiddag.



Annat:
• Vi köpte in sektionströjor (hoodies) som kan köpas för 350 om man är medlem, alternativt 

450 om man ej är medlem.
• Vi köpte även in ölsejdlar som säljs för 140 kr/styck, 250 kr för 2 då man är medlem och 

+100 på båda priserna för icke medlemmar. 
• Fått ny sektionslokal/expedition då den gamla blev stängd.
• Nya stadgar har fastslagits som är gällande sen årsmötet. Dessa säger att antalet närvarande 

medlemmar vid sektionsmöten endast behöver vara 20 st för att mötet skall vara behörigt.
• Målat märket på bron.

D6:
Under nolleperioden anordnade D6 en stor utomhussittning för ca 500 personer och sedan en 
tackfest för de arbetare som hjälpt till. Vi var även medarrangörer till capsturneringen och 
datasektionsmiddagen. Vi hjälpte även till under LS utomhussittning där D6 stod i baren. Utöver 
det hade vi även öppet Gula, sektionslokalen, varje dag STUK hade öppet under nolleperioden.
Gula fortsattes hålla öppet varje dag STUK hade öppet fram tills mitten av november, med 
undantag för då Akademiska Hus asbestrenoverade Gula. 

I september återupptogs även Rodden på initiativ av D6, detta evenemang arrangerades sedan i 
samarbete med Idesix, Repet och 6M.

I november arrangerades Lappfejden som följdes av en efterfejd som tack till alla funktionärer som 
hjälpte till.

Under vårterminen anordnades S.No.P.P, dam- och herrmiddagen. De två sistnämnda i samarbetet 
med Ped6. 

Under året har D6 även anordnat capskvällar, förfester och efterfester samt Absolut Gul nere på 
Gula. Vi har även synts mycket ute på STUK i våra frackar och kepsar samt på olika fester. 
Sexmästaren i D6 har också som styrelsemedlem deltagit i de flesta styrelse- och sektionsmöten 
samt varit med att anordna Datasektionens medlemsaktiviteter som tyvärr vart ganska få det gångna 
året.



Arbetsmarknadskvällar (ARMK):
Eftersom jag under min tid som arbetsmarknadskontakt även tagit på mig andra åtaganden runt 
om på skolan har jag inte kunnat lägga den tid som jag tyckt varit nödvändig på mitt arbete. Med 
annledning av det har jag jobbat för att skapa en arbetsgrupp där olika arbetsuppgifter kunnat 
delegeras ut inom gruppen och på så sätt avlasta min roll något, tyvärr har jag fått dåligt gensvar 
vilket lett till ett undermåligt arbete under året. 

Jag har under min tid jobbat för att nå upp till mina mål, två arbetsmarknadsevent samt att försöka 
få 20 000:- i bidrag, sponsring till sektionen men har inte lyckats ro hem det hela vägen.

De event som jag planerat men inte lyckats utföra är ett årligt återkommande LAN med Accenture 
som huvudsponsor. Vi har fört en kontinuerlig dialog och Accenture har varit positiva men på grund 
av ett flertal byten av kontaktperson hos Accenture samt att jag själv haft ont om tid har det varit 
svårt att få till en planering som fungerat för båda parter.

Jag har dessutom planerat en “mingelkväll” för studenter med ett flertal mindre, lokala företag och 
fått en god respons men även här har planeringen runnit ut i sanden. Det här är även ett event 
som flera andra sektioner snapppat upp och visat intresse för att göra ett samarbete med 
Datasektionen. Företagen har även de varit väldigt positiva till idéen och visat stort intresse.

Min förhoppning är att min efterträdare kan ta del av mitt arbete vid överlämning och 
förhoppningsvis kunna utföra de jag planerat att göra i framtiden.

Utöver planerade evenemang har jag även skött en kontinuerlig kontakt med företag som har 
intresse i Datasektionen med möjlighet till framtida sponsoravtal och arbetsmarknadsevent.

Håkan Therén

Studiebevakning:
När jag var UBS så var jag på möten med andra UBS:are och Teknologskårsaktiva. Vi diskuterade 
om hur vi skulle kunna få fler att utvädera kurserna. Detta är viktigt eftersom att fler utväderade 
kurser leder till mer pengar till sektionerna. Därför mailade jag alla under datasektionen och det 
funkade faktiskt ibland, men det är fortfarande studenter som inte utväderar kurserna. Då det är bara 
att fortsätta att maila dem. Jag berättade även om Kurswiki och hur allt fungerar där.
Sen var vi med och valde lärare som hade nominerats till priset för årets lärare. Vi läste 
motiveringarna och valde läraren som vi tyckte förtjänade priset. Lärare som belönas har varit extra 
pedagogiska och haft en bra relation med eleverna. Den vinnande läraren får en summa pengar och 
får sin bild häng i skolan.  
Annars var det inte så mycket som jag fick göra. Jag fick bland annat se till att studenterna valde 
klassrepresentanter, så att vi kunde bli informerade om vad som tycktes om kurserna och läraren.

Studiemiljöbevakning:
Denna post var förra året ej tillsatt och det har därför ej hänt något där.

XP-el
Har anordnat en kretskortkurs. Har skapat en hemsida för XP-el. Har börjat med medlemsbrev för 
medlemmar i XP-el.

Förtjänstmedaljer:
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