
Proposition reglementesändring för 
styrelsemöten
Styrelsen kan i dagsläget endast sammanträda på ordförandes kallelse. Vi anser att ordförande 
skall ha rätt att ge ut en fullmakt till enskilda styrelsemedlemmar som tillåter dem att kalla till 
styrelsemöten.

Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet
att ändra reglementestexten “Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse” under 

avsnittet “Sammanträden” till “Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller 
styrelsemedlem med ordförandes fullmakt”



Revisionsberättelse Datasektionen 
2012/2013 
Organisationsnummer: 012034-3124 

Jag har granskat räkenskapshandlingarna och styrelsens förvaltning av sektionen för 
verksamhetsåret 2012/2013. Datasektionens styrelse ansvarar för förvaltning samt 
räkenskapshandlingar och det är mitt ansvar att uttala mig om dessa efter genomförd 
revision. 

Jag har granskat räkenskapshandlingarna från verksamhetsåret och har inte kunnat 
hitta några ansvarsbrister. Jag föreslår därför att sektionsmötet beviljar ansvarsfrihet 
för Datasektionens styrelse för 2012/2013. 

Kiruna 2013-08-25

________________________________ 
Mathias Tegel (Externrevisor) 



Ekonomisk berättelse för 2012/2013 
Nedan följer en redovisning av samtliga budgetposter samt icke budgeterade utgifter 
och inkomster under året. Belopp inom parentes är budgeterad summa i SEK.

Medlemsavgifter (30 000)
Fortfarande dåligt men ändå en liten ökning från 2011, förhoppningsvis ökar det till nästa år. 
Inkomster: +18 971,00
Jämförelse med budgetpost: -11 029,00 kr

Företagskontakt (20 000)
Även här inget glädjande utfall. Nästa samma resultat som 2011 fastän detta år hade ett nytt 
utskott som skulle öka denna post.
Inkomster: +5 000,00 kr
Jämförelse med budgetpost: -15 000,00 kr

Försäljning (9 000)
Något under budget men kommer förhoppningsvis öka med inköpet av de nya datatröjorna.
Inkomster: +7 820,00 kr
Jämförelse med budgetpost: -1 180,00 kr

Intäkter utanför budget
Ränteintäkt på sparkontot.
Inkomster: +3 203,72
Jämförelse med budgetpost: +3 203,72

Medlemsaktiviteter (18 000)
Posten innefattar Finlandssittningen, IKEA resan och Datasittningen.
Kostnader: -9 473,00 kr
Jämförelse med budgetpost: +8 527,00 kr

Varuinköp och expedition (6 000)
Inköp av Data och Y märken
Kostnader: -3 588,55 kr
Jämförelse med budget: +2 411,45 kr

UBS-medel (4 000)
Kostnader: 0,00
Jämförelse med budget: +4000 kr

Nolleperioden (8 000)
Satsade lite mer på PR under NolleP 2012.



Kostnader: -6 270,00 kr
Jämföelse med budget: +1 730,00 kr

Sektionsaktiva (7 000)
Användes för middag med alla sektionsaktiva där de bjöds på hamburgare, priset för 
Datasittningen reducerades även för sektionsaktiva.
Kostnader: -1 960 kr
Jämförelse med budget: +5 040,00 kr

Styrets trivselkassa (5000)
Teambuilding + entre till styrelseqasque
Kostnader: -3 084,00 kr
Jämförelse med budget: +1 916,00 kr

Representation & PR (5000)
Affischering.
Kostnader: -4 309,00 kr
Jämförelse med budget: +691,00 kr

Skiftesmiddag (4000)
Kostnader: -3 903,00 kr
Jämförelse med budget: +97,00 kr

Sektionsmöten (2000)
Kostnader: -1 998,00 kr
Jämförelse med budget: +2,00 kr

Kostnader utanför budget
Inhandel av Datasektionströjor och skatt.
Kostnader: -30 037,00 kr
Jämförelse med budget: -30 037,00 kr

Fordringar och skulder
Fordringar från stölden 2007/08 kvarstår.
Datasektionen har inga skulder.



Sammanfattning
Intäkter 2012/2013 efter budgeterade poster: 31 791,00 kr (59 000,00 kr
budget)

Kostnader 2012/2013 efter budgeterade poster: 33 085.55 kr (59 000,00 kr
budget)

Resultat 2012/2013 efter budgeterade poster:+2 040,45 kr (0,00 kr budget)

Intäkter utanför budget 2012/2013: 3 203,72 kr

Totala intäkter 2012/2013: 34 994,72 kr

Kostnader utanför budget 2012/2013: 30 037,00 kr

Totala kostnader 2012/2013: 63 122,55 kr

Rörelseresultat: -28 127,83 kr
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Under årsmötet blev alla platser tillsatta i styrelsen för 2012/2013, dock valde sittande
studiemiljöbevakningssamordnare (SMBS) att tidigt avgå sin post. Ny SMBS valdes in under
andra sektionsmötet som ägde rum 121210.

Nolleperioden
Styrelsen och de som skulle phösa ett av programmmen under Datasektionen samlades en
kväll innan nolleperioden börjat för att lära känna varandra lite bättre. Det bjöds på lite dricka och
lite snacks för att göra kvällen lite trevligare. Märket på kunskapens bro målades också lagom
innan nolleperiodens start.

Under nolleperioden anordnade styrelsen sektionsdagen för Datasektionens nollor där delar av
styrelsen, XPel, STV, D6 samt LUDD med eventuellt tillhörande lokaler visades upp. Vid en av
stationerna skulle de nya studenterna tävla i att hacka sallad, där delades även så kallade
goodiebags ut. Det vill säga gula påsar som fyllts med diverse produkter från företag som ville
dela med sig till nollorna, även kort information om Datasektionen fanns med i påsen. Senare
under kvällen samma dag, anordnades sektionsmiddagen där temat var “I djungeln”. Sittningen
bjöd på många skratt och väldigt fina utklädnader.

Datasektionen gycklade under VKM genom att visa upp STVs film från sektionsdagen.

Sektionsmöten
Under året kallades medlemmarna i Datasektionen till totalt fyra sektionsmöten varav ett årsmöte
där styrelsen för 13/14 valdes in. Några av de största sakerna som röstats igenom under året
(förutom personvalen) är en motion angående ändrad tid för årsmöte, att få utöka budgeten för
att få köpa in fler Datahoodies, en reglementesändring angående posten SMBS samt att få
genomföra lanet .DLL (DataLuddLan).

.DLL
Datasektionen anordnade i sammarbete med Ludd, lanet .DLL (DataLuddLan) för alla skolans
studenter. Eventet var främst i Centrumrestaurangen för ungefär 110st besökare, finaler i de tre
största turneringarna hölls i B192. Lanet varade i tre dagar och bjöd på många uppskattade
turneringar där fina priser delades ut till vinnarna. .DLL ansågs lyckat av både Datasektionens
styrelse och Ludd samt besökarna enligt enkäter som skickades ut till alla deltagare och
arrangörer.

Aktiviteter för medlemmar
● Lussefika  Efter sektionsmöte två i december bjöd SRT (System och rymdteknik) på



glögg och pepparkakor. Ordförande läste sedan en egenskriven julsaga på rim för de
som ville höra.

● Datasittning  Efter årsmötet i maj hölls en Datasittning på STUK för alla som ville delta,
temat för kvällen var “Fifty shades of yellow”.

Aktiviteter för sektionsaktiva
● Billigare pris på Datasittningen
● En sektionsaktivskväll där styret bjöd på hamburgare

Övriga aktiviteter
● Styret fixade boende och sittning för ungefär 60st geostudenter från Uleåborg. Studenter

från Luleå fick även delta på Finlandssittningen.
● Datasektionens styrelse anordnade i samarbete med Teknologkåren en IKEAresa till

Haparanda för de studenter som ville åka dit.
● Beställt in ett lager av gula Datahoodies

Aktiviteter för styret 12/13
● Deltagit på upptakt för sektionsaktiva under Teknologkåren.
● Haft teambuilding på O’Learys med mat och bowling.
● Haft regelbundna styrelsemöten.
● Anordnat en styrelsegasque för alla sektionsstyrelser under Teknologkåren hösten 2012.
● Deltagit på workshops angående Teknologkårens mål och visioner.
● Deltagit på överlämningshelg anordnat av Teknologkåren.
● Utformat en ny sköld för Datasektionen.

Informationsansvarig - Johan Burström
Utöver de sysslor som hör till denna post har jag under mitt verksamhetsår som
Informationsansvarig för Datasektionen uppdaterat mailsystemet med hjälp av Ludd. Istället för
att hyra en mailserver från ett externt företag använder Datasektionen numera Ludds mailserver
för att ta emot och skicka mail. Med hjälp av Philip (SMBS) har det även skapats en mall för ett
nyhetsbrev för att kunna skicka ut information till alla våra sektionsmedlemmar. Det var tänkt att
skicka ett nyhetsbrev månadsvis men det har inte har fullföljts från min sida. Första nyhetsbrevet
skickades ut i december och det sista skickades i juni. Totalt skickades det 5 olika nyhetsbrev
under detta verksamhetsår.
Nyhetsbrevet fick väldigt positiv respons men har samtidigt gett lite mer arbete på samtliga inom
styrelsen, men ökat möjligheten att kunna informera medlemmarna om vad som är aktuellt inom
sektionen och kåren just nu.

Under det gångna året har jag träffats med övriga informationsansvariga och pransvariga som



bildat ”Infrad” där dåvarande (även sittande) informationsansvarig för Teknologkåren, Tomas
Vannucci, kallade till möte. Under dessa möten diskuteras mycket frågor som rör exempelvis
gemensamma informationskanaler, hur alla i de olika sektionerna sänder ut sin information.
Ganska intressanta möten som man skulle kunna åstadkomma mycket genom, särskilt ökat
samarbete mellan de olika info och pransvariga mellan sektionerna.

Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) - Philip Lindblad
Under året har UBS deltagit vid:

● UBSråd varannan måndag
● SRTs grundutbildningsmöten 1 gång/månad
● Programrådsmötena under året
● Datasektionens styrelsemöten

Under hösten har en epostadress upprättats som går till alla programrådsrepresentanderna
under Datasektionen. UBS har även suttit i projektgruppen för Teknologkårens pris Årets lärare
vid LTU.

I år har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) tidigare Högskoleverket utvärderat flera utbildningar på
LTU varav tre utbildningar under Datasektionen. D, Di och Rymd. För dessa tre utbildingar samt
mastern Rymdvetenskap och rymdteknik (Spacemaster) har UBS ordnat kontakten åt UKÄ till
studenter som blivit intervjuade angånde deras respektive utbildning.

I början av 2013 annordnades en utvärderingskväll tillsammans med UBSarna vid resterande
sektioner vid TKL för alla gemensamma programrådsrepresentanter. Under kvällen
utvärderades först höstens alla kurser på kurswiki för att sedan övergå till en tacobuffé.

Arbetsmarknadskontakt - Jonas Medin
Arbetsmarknadsenheten under året bestod av
Simon berglund  verksamhetsåret 12/13 läsperioder 14
Dennis Pettersson verksamhetsåret 12/13 läsperioder 34
Jacob Nilsson verksamhetsåret 12/13 läsperioder 34

Under året har arbetsmarknadskontakten arbetat nära med arbetsmarknadsenheten för att
annordna event och möten med företag. Datasektionens arbetsmarknadskontakt har också
deltagit på möten med andra sektioners arbetsmarknadskontakter och alumnkontakter (för de
som haft dessa poster) med kårens motsvarigheter som ordförande på dessa möten.

Arbetsmarknadsevent



Nolleperioden
Goodiebag innehållandes anteckningsblock från Academic Work, tablettaskar från Läkerol och
Luleå Kommun och informationsblad om Datasektionens verksamhet delades ut till nollorna.

IKEA
I samarbete med Teknologkåren togs en buss upp till IKEA där deltagarna fick spendera en dag
på IKEA i Haparanda, lastbil för frakt av större varor ingick.

.DLL
Ett samarbete mellan Ludd och Datasektionen, Data Ludd Lan. Företagen Overclockers, Raw
Deli, Arrowhead och Red Bull sponsrade eventet; Overclockers med priser till turneringar, Raw
Deli med prisreducerade wraps, Arrowhead med Alpha och Betanycklar till spel och Red Bull
med handouts och försäljning av Red Bull på plats.

Prevas
Företagskväll med Prevas där de berättade om sin verksamhet samt bjöd på mat och dryck till
de studenter som deltog under kvällen.

Studiemiljöbevakningssamordnare (SMBS) - Jesper Rönnholm
Studiemiljöbevakningssamordnaren:

● Har genomfört postens första aktiva verksamhetsår med Datasektionen och utforskat
arbetet och möjligheterna med studiemiljöbevakningen.

● Har (åter)upptagit kontakten med Huvudstuderandeskyddsombud och samarbetat med
Studiemiljökommittén (SMK) i studiemiljöfrågor.
SMK fungerar som ett forum för studerandeskyddsombud där frågor från sektionerna, såsom
nedskräpning i ljusgården och bristfällig belysning av regnbågsallén, diskuteras.
Huvudstuderandeskyddsombud för protokoll på alla samtalspunkter hos SMK och tar dessa
vidare till arbetsmiljögruppen(AMG) och arbetsmiljökommittén(AMK). AMG och AMK består av
representanter från LTU och institutionerna.

● Har utvärderat och utvecklat postens roll och funktion samt genomfört förändringar i
reglementet för att förbättra postens funktion i framtiden och lära av det gångna
verksamhetsårets tillkortakommanden vad gäller posten och dess arbete.

XPEL - Angelica Brusell
Under året har följande skett i XPEL:

● Anordnat en kretskortskurs för medlemmar samt intresserade.
● Uppdaterat datorutbudet med nya datorer samt en till datorstation.
● Anordnat en ny kurs i mikroprocessorprogrammering för medlemmar samt andra

intresserade.
● Anordnat diverse medlemsevent som pepparkaksbakning och ‘get togethers’.
● Städat lokalen samt inventerat komponenter och verktyg.
● Färdigställt en föreningssköld som ska sättas upp på Ljusgården.



● Skapat en facebooksida samt visat sig mer på campus i PRsyfte, vilket har mer än
dubblerat medlemsantalet till ca 4850st.

● Arbetat aktivt för att få en ny och större lokal på campus.
● Har i övrigt skött tilldelade uppdrag från SRT, så som underhåll av elektroniklabsalarna

A15031506 och studentrekrytering av Öppen Ingång och Tekniskt Basår, samt
föreningsdrift.

D6 - Niklas Brynolf
Gruppen har bestått av
Sexmästare: Niklas Brynolf
Sexmästerist: Terese Persson
Sexmästerist: Dennis Persson
Sexmästerist: Daniel Kastinen
Sexmästerist: Linus Norlin

Händelser under året
Nolleperioden

● Stod i öltältet och representerade Datasektionen första kvällen på STUK.
● Arrangerade den årliga utomhussittningen för TKL.
● Hade en tackfest för de som valde att hjälpa till under utomhussittningen.
● Höll i capsturneringen där Datasektionens styrelse agerade domare,
● Stod i baren under Datasektionens sektionsmiddag.
● Var med tillsammans med TKLs andra sexmästerier och anordnade första delen i

TKLkampen, alldeles6tra.

Övrigt
● Anordnade andra delen av TKLkampen som är Rodden tillsammans med Idesix, 6M och

Repet i september
● Arrangerade den 28:e Lappfejden i november där Björn Rosenström spelade under

fejdrocken.
● Höll i efterfejden, som är en tackfest för de faddrar och funktionärer som hjälper till under

Lappfejden.
● Anordnade D.I.C.K (Datas Internationella Caps Konferens), den trejde deltävlingen i

TKLkampen, där Datasektionen detta år tog hem förstaplatsen.
● Arrangerade S.No.P.P (Sveriges Nordligaste Pulka Partaj) under vårterminen.
● Fixade den väldigt uppskattade herr och dammiddagen tillsammans med Ped6.
● Har vid ett flertal tillfällen arangerat nostalgiska Gulakvällar och sålt klassiska

Gulamackor.
● Hållt i tentacaps.


	Ekonomisk berättelse för 2012/2013

