
Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Intäkter:
Sektionstillskott 25000
Företagskontakt 15000
Försäljning 10000

Utgifter:
UBSmedel - 4000
Medlemsaktiviteter - 13000
Nolleperioden - 10000
Sektionsaktiva - 7000
Styrets trivselkassa - 1000
Skiftesmiddag - 4000
Varuinköp + Expedition - - 5000
Sektionsmöten - 2000
Representation & PR - 4000

Resultat 0
Omsättning 50000



Datasektionens verksamhetsplan 2015/2016 
 

Styrelse skall under verksamhetsåret arbeta för att: 

- Skapa en tydligare grafiskprofil samt utveckla varumärket “Datasektionen”. 

- Anordna minst en aktivitet för sektionsmedlemmarna varje termin. 

- Utse en projektledare för .DLL tillsammans med LUDD för att leda projektet .DLL. 

- Genomföra .DLL 

- Arbeta med programföreningarna, för att öka engagemanget inom sektionens 

medlemmar. 

- Arrangera minst två arbetsmarknadsaktiviteter. 

- Anordna stormöten för utbildnings- och studiemiljöfrågor. 

- Engagerade inom sektionen ska få utbildning och information för att kunna utföra sitt 

uppdrag 

- Informera medlemmarna om sektionens arbete. 

- Behålla så många medlemmar som möjligt samt försöka locka in fler medlemmar i 

Datasektionen. 

- Utarbeta en plan för medlemspremiering. 

- Ta kontakt med andra Data/Fysik och liknande sektioner i Sverige för att kunna utveckla 

Datasektionens arbete och öppna framtida samarbeten mellan skolor. 

- Arbeta med att skapa internationella kontakter för att skapa möjligheter att studera 

utomlands eller liknande. 

Styrelsen skall under höstens nolleperiod: 

- Anordna en aktivitet för de phösarna för programmen under Datasektionen, där 

styrelsen introducerar sig själv, samt var de skall vända sig vid frågor och liknande. 

- Visa upp Datasektionen och dess underföreningar för de nya studenterna under 

Datasektionen 

- Marknadsföra Datasektionen hos de nya studenterna under sektionen, för att öka deras 

vilja att bli medlemmar och förhoppningsvis sedan engagera sig i sektionen. 

 

 

 

 





Propositions: Stadgeändring 

fastställande av sektionsavgift 

 

FÖREDRAGARE  Pontus Ridderström  

_____________________________________________________________________ 

 

Bakgrund 

 

Just nu så står det i våra stadgar att vi på Årsmötet skall fastställa sektionsavgiften för 

nästkommande år. Fastställande av avgift för att bli medlem i kåren och då samtidigt i sektionen 

fastställs utav kårfullmäktige varje år och därför finns det ingen större mening med att vi också 

har det i våra stadgar  

 

Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet 

Att ta bort raden Fastställande av sektionsavgift från §7. Årsmöte i datasektionens stadgar  

 

   



Propositions: Stadgeändring 

Ansvarsfrihet, Verksamhetsberättelse 

samt Revisionsberättelse STV  

 

FÖREDRAGARE  Pontus Ridderström  

_____________________________________________________________________ 

 

Bakgrund 

 

När vi ändrade stadgarna för årsmöte föregående år så glömdes delen med ansvarsfrihet, 

revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse för STV bort. Detta gör så att det just nu begär 

ansvarsfrihet innan deras styrelseuppdrag är över. Vi vill gärna ändra på detta och ta flytta 

dessa delar från paragraf §7. Årsmöte och lägga det under §6.Sektionsmöte punkt “På första 

sektionsmötet i läsperiod 1 skall följande ärenden avseende föregående verksamhetsår 

behandlas”  

 

Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet 

Att ta bort raderna Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse samt Styrelsens 

ansvarsfrihet från StudentTV i §7. Årsmöte i Datasektionens stadgar och istället lägga till dessa 

under §6. Sektionsmöte i Datasektionens stadgar under “På första sektionsmötet i läsperiod 1 

skall följande ärenden avseende föregående verksamhetsår behandlas” samt att 

konsekvensändra dessa punkter 

 

   



Ordförande  Joel Hedén 
Joel är en driven människa med stort sinne för ledarskap. Han har tidigare engagemang 

från studentlivet i Lund och har goda förutsättningar för att axla ansvaret över 
Datasektionen. 

 
 

Vice Ordförande  Julia Bahri 
Julia är en seriös person med båda fötterna på jorden. Hon är lugn och sansad och vi 

tror att hon kommer att tillföra stabilitet i sektionsstyrelsen. 
 

Kassör  Gustaf Lennerstedt 
Till posten kassör har vi valt att nominera Gustaf Lennerstedt Han är en noggrann, lugn 
man som får saker gjorda i tid och vi tror att han har det som krävs för att axla ansvaret 

som ekonomiskt ansvarig för sektionen. 
 
 

Informationsansvarig  Lorentz Kinde 
Lorentz är en kille som har vilja för att ta på sig nya uppgifter. Han har stort intresse för 
de uppgifter posten innebär och vi tror att han kommer klara detta utan några som helst 

problem. 
 
 
 

Arbetsmarknadskontakt  Johan Jatko 
 Med ett enormt engagemang och massvis med kontakter är Johan i våra ögon helt rätt 
person för posten. Utöver sina engagemang driver han även på egen tid ett eget företag och 
axlar ansvar utan några som helst problem. 
 
 

XPel Ordförande  Henrik Tjäder 
Henrik är en lugn och sansad person med stor fascination för el där hobby och studier 
sammankopplar i ett brinnande intresse. Han har tidigare suttit i XPels styrelse där han 

fått en bra inblick i rollen som ordförande. 
 
 
 
   



STVOrdförande  Simon Berglund 
Med några år på nacken har Simon gjort nästan allt man kan göra. Han har ett stort 
intresse för media och har goda ledaregenskaper. Han har varit med och drivit 
nyuppstarten av föreningen och passar perfekt för rollen som ordförande. 

 
  
 

Externrevisor  Axelina Flote 
Axelina är en utåtriktad person som tar engagemang på största allvar, med ett stort 
tidigare engagemang och kunskap av ekonomi är vi fast beslutna för att hon är rätt 

person för posten. 



Skyldigheter gentemot Datasektionen från programföreningarna: 
 

● Företagskvällar som anordnas av programföreningarna skall i första hand föreningens 
medlemmar prioriteras. I mån av plats ges möjligheten till andra studenter. 

● Om en kontakt skapas mellan ett företag och en programförening, men inte utnyttjas av 
föreningen till exempelvis företagskvällar, bör kontakten skickas vidare till 
arbetsmarknadsansvarig i Datasektionens styrelse. 

● Varje programförening skall skicka en representant på varje sektionsmöte för att 
rapportera vad föreningen gjort sedan föregående sektionsmöte samt vad som planeras 
närmast. Vid ej möjlig närvaro skall rapport inlämnas. 

● De medlemmar som sitter i respektive programförenings styrelse skall vara kårmedlem. 
● Tillsammans med Datasektionens UBS och SMBS arbeta med utbildningsbevakning och 

studiemiljöfrågor. 
● Fylla programråden med representanter från varje årskull. 
● Vid beställning av programtröjor skall detta skötas av respektive programförening. 
● Programföreningarnas egna hemsidor skall ha länkat till Datasektionens hemsida samt 

Teknologkårens hemsida. 
● De event där en programförening söker bidrag från Datasektionens styrelse, skall 

Datasektionens logga/namn finnas med vid marknadsföring  som exempelvis posters. 
● Datasektionens styrelse skall bli inbjuden att få närvara på programföreningens årsmöte. 
● Vid ändringar av programföreningens reglemente samt stadgar skall dessa ändringar 

skickas till Datasektionens styrelse. 
● Kontinuerligt under terminen bör möten mellan vice ordförande i Datasektionens styrelse 

samt programföreningarnas ordförande ske för att maximera utbytet inom sektionen. 
Data:ordfrad = Datasektionens ordföranderåd. 

 
 
 

Datasektionens skyldigheter gentemot dess programföreningar: 
● Om Datasektionens styrelse får kontakt med ett företag som endast är intressant för en av 

föreningarna, skall denna kontakt skickas vidare till aktuell programförening. 
● På Datasektionens hemsida skall länkar finnas till respektive programförening. 
● Vid event anordnade av Datasektionens styrelse skall programföreningarna ges möjlighet 

att delta och marknadsföra sig själva. 
● Datasektionen skall om så önskas marknadsföra programföreningarnas event. 
● Datasektionens styrelse kan köpa in och sälja vidare märken till programföreningarna för 

inköpspris. 
● Vice ordförande i Datasektionen skall agera sammankallande organ för Data:ordfrad. 

 
 



 
 

 


