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Vi valdes på årsmötet, platser som ej blev tillsatta var ordförande, arbetsmarknadskontakt, 

kassör, och STV-ordförande. Vice ordförande valde då att kliva in som ordförande och SMBS 

gick in som vice ordförande. Kassör och arbetsmarknadskontakt blev tillsatta på det första 

sektionsmötet. SMBS och STV-ordförande var vakanta 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. Detta för att de skulle känna oss lite bättre inför nolle-p.  

 

Under nolleperioden gjorde vi följande: 

· Sektionsdagen - Vi visade 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. Vi informerade även lite om sektionen i allmänhet samt att D6 visade upp sig. 

· Sektionsmiddagen – Denna sittning anordnade vi nere i Gelbe. Temat för sittningen var 

gult. Det var en väldigt uppskattad sittning där SRT även var representerade och 

gycklade för nollorna. 

· Fixardagen – Vi satt då vid ett bord uppe på hyllan och sålde märken, pins och dylikt. 

 

Efter nolleperioden så hade vi vårt första sektionsmöte den 13e September där vi bland annat 

valde in personer till de vakanta platserna. 

 

Aktiviteter för alla medlemmar: 

· Lussevaka – Vi anordnade detta år lussavakan tillsammans med systemteknik där vi  

drack glögg och åt pepparkakor. Sedan läste ordförande även en julsaga för de som 

ville vara kvar och lyssna. 

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

Aktiviteter för sektionsaktiva: 

· Billigare sektionsmiddag. 

· Vi bjöd på afterschool på STUK. 

Annat: 

· Vi köpte in fler sektionströjor (hoodies) som kan köpas för 350 om man är medlem, alternativt 

450 om man ej är medlem. 

· Vi anordnade boende, sittning och föreläsning med SRT för elektronikstudenter från Uleåborg 

på våren. Sittningen var mycket trevlig och de 60 finländarna uppskattade besöket. 

· 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. 

Dessutom stod vi i öltältet på STUK en kväll under nolleperioden. 

I september arrangerades även Rodden i samarbete med Idesix, Repet och 6M som en 

deltävling i Teknologkampen. 

Ett byte av sexmästare skedde även under första sektionsmötet som därefter fullföljde 

verksamhetsåret. 

D6 hade tillsammans med Repet en teambuildingfest anordnad under hösten av en hemlig 

förening som var mycket lyckad. 

I november arrangerades den 27e Lappfejden med ca 115 deltagare som följdes av en efterfejd 

som tack till alla funktionärer och faddrar som hjälpte till. 

Under vårterminen anordnades S.No.P.P, dammiddagen och herrmiddagen. De två sistnämnda 

i samarbete med Hälso6 som D6 kommit väl överens med det gångna året. 

Nytt för i år var eventet D.I.C.K (Datas Internationella Caps Konferens) som var Datasektionens 

bidrag till teknologkampen. Segern i deltävlingen gick givetvis till Datasektionen (Med 

utklassning ifrån Dörrstopp) 

Under året har D6 även anordnat capskvällar, förfester och efterfester, teambuilding för skolans 

alla sexmästerier i samarbete med 6m samt Absolut Gul för de yngsta i frack. 

Vi har även synts mycket ute på STUK i våra frackar och kepsar samt på olika fester. 

Under våren hade Dörrstopp (D6 gamlingsförening) inval och firade 100 medlemmar. Utöver de 

D6or som gick av som sexmästerister deltog även Aspjävlarna i två av de fyra festdagarna där 

de bland annat toastade en sittning och arrangerade en middag för alla influgna kilar (runt 70st) 

Sexmästaren i D6 har också som styrelsemedlem deltagit i de flesta styrelse- och 

sektionsmöten, varit med att anordna Datasektionens medlemsaktiviteter och suttit med 

Phaestmästaren och övriga sexmästare ifrån TKL var tredje vecka i möte. 

 

Arbetsmarknadskvällar (ARMK): 

Under året har diverse förläsning annordnats men företag som Skill och Payson. Utskick med 

information om lediga jobb, spännande projekt och marknadsföring åt förtag har också gjorts. 

Jag har även varit på utskottsmöten med alla övriga ARMK och arbetsmarknadsordförande i 

kåren, där frågor som prissättning, ökat intresse, målgrupper och generella upplägg för framtida 

arbetsmarknadsevenemang ska se ut. 

 

Studiebevakning: 

Studiebevakningen fungerar bra på tre av de fyra programmen under Datasektionen. 

 

Arena MMT är avvecklat och utbildningsledaren anser därför att studiebevakning för de som 

gick sitt andra respektive tredje år på utbildningen var ointressant. Jag höll inte med om detta 

men då det är utbildningsledarens jobb att ordna programrådsmöte(arenarådsmöte) kunde jag 

inte göra annat än att göra kåren uppmärksamma på detta. 

 



På de tre andra programmen (Rymd, Y & Data) hölls regelbundna programrådsmöten och 

dessa sköttes av utbildningsledarna för respektive program. 

Sektionens uppgift på Programrådsmöten har varit dels att se till att de hålls och att de är 

relevanta, och dels att föra med sig frågor mellan programmen (t.ex. problem som flera klasser 

har osv.) och se till att saker från tidigare möten har kollats upp och förts vidare. 

 

Kurswiki.se  

TKLs databas över alla kurser under TKL, målet med sidan är att varje kurs ska 

kommenteras minst en gång för varje tillfälle den getts 

Eftersom kurswikin inte är lanserad officiellt har det varit programrådsrepresentanternas jobb att 

kommentera. Detta är en lösning som UBS har ifrågasatt flera gånger under året men som det 

ser ut idag är det fortfarande så det ska gå till. Därför anornades en utvärderingskväll i 

december 2011 där samtliga deltagare utvärderade sin fyra senaste kurser. 

På våren hölls ingen utvärderingsträff (i väntan på besked från kåren). Under vårterminen 

skrevs  0 kommentarer av Datasektionens medlemmar vilket bevisar att kurswikin inte fungerar 

som det är tänkt.  

 

Jag anser att en utvärderingssida där man måste tjata eller bjuda på paj för att få kommentarer 

inte uppfyller sitt syfte. UBS förde fram detta flera gånger till UBS-rådet och UO, men ingen 

ändring skedde under föregående år. (Dock har UO 2012-13 sagt att han tycker att det är en 

viktig fråga att ta tag i under sitt verksamhetsår). 

 

Under året har kontakten mellan sektionen och Institutionen(SRT) stärkts på följande sätt: 

● Kontakt mellan UBS och HUL har hållits under året 

● UBS har varit med på SRTs grundutbildningsmöten 1gång/månad 

● UBS har deltagit på nästan alla programrådsmöten under året 

 

 

Studiemiljöbevakning: 

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

 

XP-el 

Har anordnat en kretskortkurs samt att ett nytt kortsystem har implementerats. 

 

Informationsansvarige 

Vid sidan om de sysslor som hör till min post och deltagande i det gemensamma styrelsearbetet 

har jag förnyat sektionens webbsida. Jag har även städat upp bland styrelsens interna system 

för att underlätta både mitt arbete och kommande styrelsers. 

 


