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Ekonomisk berättelse för 2014/2015     
För återställning av handkassan ( 6 662kr ):    

Detta konto på visma gjordes i syfte att sätta handkassan till dess riktiga värde. I och med att jag tog 
över posten som kassör i ett sent stadie och inte direkt blev det att jag räknade på vad kassan innehöll 
då jag tillsattes och sedan införde det som att handkassans innehåll nu var det som om den innehöll 
den summan i början av juli. I själva verket hade en rad händelser skett med handkassan mellan juli 
och då jag tillsattes. När det började bokföras upp till den punkten då handkasseinnehållet infördes 
blev det fel summa, därmed behövdes den nollställas.    

    

Övriga intäkter ( 16 264,35kr ):    

Uthyrning av grill: 200kr    

Sparränta: 303,35kr    

Prevas AB föreläsning(förra året): 13 090,00    

Pengar som hittades i kassaskåpet: 346,00    

Pengar från DLL: 2 325,00    

    

Nolleperioden ( 10 537,10kr )    

Budgeten överskreds med 537,10kr på grund av investering i grillarna. Grillarna kostade totalt 1726.1 
kr och anses kunna generera pengar samt öppna upp flera möjligheter till datasektionen i framtiden    

    

Gulan reparation/underhåll ( 7 543,39kr )    

På sektionsmöte fyra år 2014 tilldelades det 20 000kr till sektionslokalen “Gulan” i syfte att renovera 
och reparera lokalen.    

    

Kostnader utanför budget ( 1 102kr )     

Nätaggregat M1 499kr    

Föreningsavgift till banken 603kr    

    

Styrets trivselkassa (0 kr) och Representation & PR ( 4 887kr)    

Det blev en miss i början av styrelseåret. Som ni ser har budgetposten Representation & PR 

överskridits med 3887kr, på grund av den missen tog vi i styret beslutet att inte ta del av de 4000kr 

som var budgeterade till styrets trivselkassan. På så sätt går budgetposterna i kombination med 

varandra jämnt ut. Annars användes Representation & PR budget posten   till utskrifter samt 

affischering.    

    

Redovisat resultat (-58 853, 57)    

Detta beskriver en tillgångsökning, ökningen har skett så mycket på grund av att en estimering på 
lagret har tillkommit.    

    

Sammanfattning totalt för det budgeterade verksamhetsåret:    

Nettoomsättning - S:a övriga externa kostnader - S:a personalkostnader:    

   54 765,00           - 45 628,33        - 4 887,00    

Resultatet för verksamhetsåret: 4249,67 kr    
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DLL 2015    
    

/+     41 320kr        38 741kr        /-     41 320kr        31 804,31kr   

Förväntade  
Inkomster    

    

     Faktiska 
inkomster    

     Förväntade   
Utgifter    

    

 Faktiska  
Utgifter    

Dataplatsbiljetter     15 000kr        13 141kr        Logistik     5 050kr        3 208,78kr  

Eventbiljetter     500kr                  System     5 350kr        1 974,00 kr   

Märkesförsäljning     400kr        960kr        Marknadsföring/PR     6 450kr        2 249,00kr  

Sponsorer     5 000kr        4 000kr        Event     9 050kr        8 330,33kr  

Teknologkåren     10 420kr        10 420kr        Bussar     10 420kr        11 042,20kr   

Luleå kommun     10 000kr        10 000kr        Creativity Tävling     5 000kr        5 000,00 kr   

Inkomst utanför 
budget    

          220kr  

    

             

     

                                        

Differans                                        

6 937kr                                      
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Verksamhetsberättelse för Datasektionen    

2014/2015    

Under årsmötet 2014 blev alla positioner till Datasektionen styrelse tillsatt för verksamhets året 
2014/2015. Under året valde sittande vice-ordförande och Kassör att avgå från sina poster. En ny vice-
ordförande och Kassör valdes in under sektionsmöte nummer ett.    

    

Nolleperioden    
Styrelsen och de phösarna som skulle phösa något program under Datasektionen, träffades under 
hösten med styrelsen för 2014/2015. För att dela kontakt information och lära känna varandra. 
Styrelsen köpte även in material för att bygga två stycken grillar för sektionslunchen som anordnades 
på sektionsdagen. Någon dag innan nolleperioden mötes styrelsen och phösarna upp igen för att måla 
Datasektionens märke på kunskapsbron, styrelsen bjöd även på mat och gott sällskap.    

Under nolleperioden anordnade styrelsen, ett nolle-lunch som anordnades under sektionsdagen för 
nollorna. Där de fick äta lunch och gå på en rundvandring bland Datasektionens alla underföreningar 
så som XP-el, STV och D6. LUDD fick även också möjligheten att visa upp sig under den lunchen.   
Styrelsen anordnade även sektionsmiddagen, sittningen bjöd på många skratt och en massa fina 
gyckel.    

    

Under årets gång så blev medlemmarna kallade till fyra stycken sektionsmöten. Varav ett var ett 
årsmöte där sektionsstyrelsen för 2015/2016 valdes in. Några av de största ändringarna som kom till 
under året, var en hel omstrukturering av Datasektionens ekonomi, mycket tid lades även ner på att 
lägga den grundläggande strukturen för programföreningar under Datasektionen och att hjälpa till att 
starta upp dem. Sektionslokalen “GULA” blev även färdig så smygpremiären var under 
sommarpuben.    

    

Stadgeändringar    
Det gjordes två stadgeändringar under 2014/2015, en som ändrade hur XP-el hanterade sin egna kassa 
och ekonomi i allmänheten.    

    

Reglementeändringar/tillägg    
● Punkten vice-ordförande åtaganden så lades det till en punkt att den posten skall ha ansvaret 

för kommunikationen mellan programföreningarna och styrelsen.    

● Ett tillägg var en övergripande punkt om strukturen över .DLL    

● Ett annat tillägg i reglemente samlingen, är hur ett avhopp/vakant position skall hanteras av 
alla ansvariga i styrelsen.    

● Det gjordes även en ändring gällande punkten Utrustning som förenklades och istället för att 
ha information i reglementet så skall ett policydokument beslutas om för att enklare reglera 
det.    

    

    

    

    

Medlemsaktiviteter   .DLL    
Datasektionen anordnade .DLL i sammarbete med LUDD för tredje året irad. Detta år kom drygt 180 
besöker på eventet. Där fokuseringen i år låg på att försöka förbättra produktionskvaliteten på 
turneringarna och skapa ett intresse för företag att delta på detta    



6  

  

event samt att ge studenterna möjligheten att visa upp sina kunskaper. Datasektionen och 
LUDD ansåg eventet som ett lyckat event efteråt.    

    

Nedan ser ni den redovisade ekonomin.    

    

Datasittningen    
Datasittningen hölls på STUK under läsperiod fyra, det var en uppskattad sittning där vi tackade oss 
som styrelse för detta år och visade upp nästa årets styrelse. Mycket gycklande och glada miner 
avslutade kvällen.    

    

Aktiviteter för sektionsaktiva    
● Tack middag för årets alla sektionsaktiva.    

    

Aktiviteter för styret 14/15    
● Deltagit på upptakten både i höstas och under våren.    

● Deltagit på en workshop angående programföreningarna.    

● Haft regelbundna styrelsemöten    

● Anordnat en ordentlig överlämning med nya styrelsen.    

    

    

    

    

    

    

    

   7 

    

    

    

    

    

    

Arbetsmarknadskontakt - Jacob Nilsson    
Under året har arbetsmarknadskontakten arbetat för att ordna event och möten med företag. 
Arbetsmarknadskontakten har också deltagit i möten med övriga sektioners 
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arbetsmarknadskontakter med Arbetsmarknadsenhetens ordförande från TKL som ordförande 
på dessa möten.    
    

Arbetsmarknadsevent:    

● Företagskväll med Knightec hållet tillsammans med Maskinsektionen    

● Företagslunch med Academic Work och Arctic Group    

● Företagskväll med Prevas    

    

Nolleperioden:    

● Sponsring för grillarna    

    

.DLL:    

● Satt med i PR-gruppen och ordnade sponsring för eventet.    

    

Studiemiljöbevakningssamordnare  (SMBS) Christian Uhlan    
    

Som SMBS så har ett utav mina jobb varit att synas så mycket som möjligt, detta gjorde jag 
eftersom att folk inte vet att SMBS posten finns och då har jag som SMBS svårt att göra mitt 
jobb. Så jag har försöka att vara med på programråd för rymd, data och Y så mycket jag har 
kunnat, var även med runt samtidigt som UBS hos alla klasser (Data,Rymd och Y) under 
Nolle-P för att visa att jag finns. Jag har försökt vara mer aktiv på Facebook genom att lägga 
ut information genom datasaktionens Facebook. Har även skickat ut information genom 
veckomailen så ofta jag har kunnat. De stora delarna av mitt år som SMBS har varit  
Ombyggnationen av A-Huset och även andra ombyggnationer som skolan håller på med på 
hela skolan.    

Jag har suttit med i många olika möten som gällde ombyggnationen av A-Huset. Detta för att 
försöka få så bra studiemiljö som det bara går i A-Huset. Under och efter ombyggnationen. Detta 
har som sagt varit mitt största jobb och det jag har lagt ner det mesta tid på, men några andra 
frågor som har diskutertas och jobbats med är:    

● Förbud mot nötter under tentamen,     

● Microfrågan (att skolan har för få mikrovågsugnar),   ● Skyddsronder    

○ SMK gruppen går runt med representanter från skolan och ser över alla lokaler.    

● Utbildning för SMBS inom studiemiljö    

○ Skolan tillhanderhåller alla i SMK gruppen med en utbildning som gäller 
miljö.    

● Bostads frågan    

○ Det är planerat bostäder till studenterna men det tar lång tid  ● Andra 
ombyggnationer    

○ Gelbe    

      ○ B192    

      ○ Hajen (F-huset)    

      ○ Hela D-huset    
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Av: Christian Uhlan  SMBS 
14/15     

Kassör - William Mokhlef    
● Fixat organisationsnummer    

● Gjort så mycket som möjligt kan skötas genom VISMA, exempelvis fakturering  ● Fixat upp 
en struktur gällande hantering av information för kassör.    

Sexmästare - Jim Roos    
    

Sittande medlemmar i utskottet året 2014/2015:    

● Jim Roos    

● Angelica Brusell    

● Stefan Lif    

● Jesper Gladh    

● Filip Alfredsson    

    

Arrangerade evenemang:    

● D.A.D. (Datas Alpina Diskgolf)    

● S.No.P.P. (Sveriges Nordligaste Pulka-Partaj)    

● D.I.C.K. (Datas internationella Caps-konferens)    

● Herr- och Dammiddag tillsammas med Ped6    

    

Andra aktiviteter:    

● Utomhussittningar under Nolleperioden    

● Renovering av skolans sektionslokal    

    

Reflektioner:    

Föreningens syfte att värna om Datasektionens medlemmars studiesociala situation har varit fokus 
hela året. Allt som är gjort är gjort för att få medlemmarna att trivas. Föreningen har även tagit ett 
stort ansvar över att medlemmar från andra sektioner skall trivas och ha det bra på campus. Det nya 
eventet D.A.D. som tog över efter Lappfejden verkade vara uppskattat och kan vara ett 
ersättningsevent som fortsätter många år framöver.    

Den arbetsuppgift som har slukat flest timmar är renoveringen av sektionslokalen (Gula).   Alla i 
föreningen är helt klart nöjda med resultatet och hoppas att sektionen också är det. Ekonomin för 
renoveringen av sektionslokalen stod sektionen för, alla andra utgifter och inkomster under året 
har D6 som förening stått för själva.     

Vice ordförande - Pernilla Malmgren    
Jag har under min tid som vice ordförande i datasektionens styrelse påbörjat arbetet med 

programföreningar. Det har anordnats workshops angående programföreningar. Jag har tillsammans 

med sexmästaren anordnat datasittningen som var ett väl genomfört evenemang.    

Jag har tillsammans med ordförande medverkat på ordfrad där det diskuterats frågor som uppkommit 

under året. Sektionskläder har varit en stor fråga i ordfrad.    

Utöver detta har jag gjort det arbete som för till posten.    
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Verksamhetsberättelse XP-el    
Verksamhetsåret 2014-07-01 - 2015-06-30    

Nils Fredriksson    

    

● Utvecklat föreningens nya lokal, från ritning till “färdig” lokal    

● Ansökt och blivit tilldelad ett organisationsnummer för föreningen    

● Satt upp ett bankkonto och betalkort för föreningen    

● Skapat och infört ett medlemsavtal för nya medlemmar    

● Infört bättre rutiner för föreningsdriften    

● Organiserat upp föreningens datornätverk och datorsystem i lokalen    

● Påbörjat ett projekt för att uppgradera passer- och medlemshanteringssystem    

● Upprättat en wiki för dokumentation och information    

● Skapat en online-handlings/önskelista för medlemmar    

● Inskaffat diverse större och mindre verktyg och instrument, prylar, möbler och så vidare    

● Anordnat kretskorts- och lödkursen, hållt medlemsmöte, tisdags-öppet-hus osv. ● Fortgång av 
föreningens övriga uppgifter och åtaganden    

    

    

Ekonomisk berättelse XP-el    
Verksamhetsåret 2014-07-01 - 2015-06-30    
       

Utgifter        

Städmateriel    - 90    

Verktyg och instrument    - 2195    

Diverse materiel till lokalen    - 1056    

Nätverksswitch    - 850    

Mat, lödkurs och flytt   

Inkomster    

- 1900    
- 6091 kr   

Medlemsavgifter    

    

6050 kr    

6050 kr    

Resultat 2014/2015    -41 kr    
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Sektionsstyrelsens rapport  
  
Gemensamt � 

 
Nolle-p   
• Sektionsdagen, med rundvandring och goodie-bag �  Sektionsmiddagen  
• Höll i en station under Sektionskampen, episk stövelkastning galore! � Flera som phöste  

  
• Målat märket på bron, 2 ggr!  
• flyttat in i Doris  
• startat upp expeditionstid i Gula, tisdagar lunch  
• Ställt upp i Rodden, och som enda lag i år lyckats sno tredjeplatsen!  

  
Sexmästare  

• höll i alkoholförsäljning och utomhussittning under nolle-p  
• renoverat och fått igång Gula  
• Rodden?  

  
Arbetsmarknadskontakt  

• jobbar på permanenta lokala sponsorer  
• planering inför återinförande av Datasektionens ArbetSmarknadsEnhet  
• jobbar på etablering av samarbete mellan Datasektionen och LTU Career Center  

  
Kassör  

• fixat iZettle, vi tar nu kort!  
• inventering av sektionens tillgångar och varor  
• styrt upp organisationsnummer och konton  

  
Vice ordförande  

• startat upp det interna samarbetet med och mellan programföreningarna  
• skött övergången av programföreningsärendet från föregående styrelse � allmänt sett till att saker 

händer  
  
Informationsansvarig  

• nyhetsbrevet, ny design  
• genomgripande förändringar av kommunikationskanalerna inom sektionen  
• uppdaterat hemsidan, samt påbörjat flytten av densamma  
• tagit fram en grafisk profil för sektionen  
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Proposition: Strukturering av reglemente  
  

Bakgrund  
I nuläget har Datasektionen av outgrundlig anledning två stycken separata reglementen helt utan 
beröringspunkter. Detta är onödigt och otympligt redan i sig självt, men gör det dessutom krångligare att 
förändra saker inom sektionen, samt att hålla reda på allt som gäller och/eller inte gäller i olika sammanhang. 
Detta blir extra tydligt i samband med det aktuella ärendet att rent administrativt ta upp programföreningarna i 
sektionens organisation, och styrelsen känner därför att det är hög tid att börja styra upp situationen.  
  

Styrelsen föreslår därför  
Att: Enligt TKL:s modell slå ihop Datasektionens “Reglemente för resebidrag” och “Reglemente för styrelsen” i 
en och samma “Reglementessamling för datasektionen”.   
  

Att: Skapa ett reglemente för programföreningar enligt följande:  
  

Reglemente för programföreningar  
Till Datasektionen hör, för respektive program, följande programföreningar  

• Datateknikprogrammet - DDOS  
• Rymdteknikprogrammet - SLURP  
• Teknisk fysik & Elektroteknikprogrammet - MÄTFEL  

  

Programföreningarnas verksamhet regleras av policydokumentet “Programföreningar”.  
  

Att: Lägga “Reglemente för programföreningar” till “Reglementessamling för datasektionen”.  
  

Att: Ett försättsblad samt en innehållsförteckning med sidhänvisningar infogas först i reglementessamlingen, 
och att befintlig sidnumrering korrigeras på lämligt sätt därefter.  
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Programföreningar    
    

Sektionsstyrelsen    
_____________________________________________________________________    

    

Backgrund    
Under verksamhets året 14/15 vill datasektionen, se att det skall finnas en programförening för varje 
program inom sektionen och sedan kunna hålla dessa programföreningar aktiva i många år framöver. För att 
nå det målet så måste en grundläggande struktur samt riktlinjer sättas. Ett första steg är bilagan om 
programföreningar. Den sätter tydliga krav utav en programförening för vad vi som sektionen vill se utav en 
programförening och sedan berättar om de möjligheterna som finns.    

    

Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet    
Att programföreningarna DDOS, MÄTFEL, SLURP är under Datasektionen som programföreingar.    
Att Använda bilagan “Programföreningar” som grundläggande krav samt riktlinjer för vad en programförening arbetar för.     
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Proposition: Policy tillägg uthyrning av utrustning    
    

   FÖREDRAGARE                        Pontus Ridderström     
_____________________________________________________________________    

    

Bakgrund    
Datasektionen äger idag ett antal olika tillgångar och för att göra de lättare för Datasektionens medlemmar 
att nyttja dem, föreslås detta tillägg för att förtydliga vart man kan hämta informationen om utrustning och 
vilka som har möjlighet att hyra dem.    
Under sektionsmötet nummer fyra förra året, beslutades det om en ändring i reglementet för uthyrning av 
utrustning. Detta policydokument som föreslås är det dokument som är meningen att den skall komplettera 
punkten “uthyrning av utrustning” enligt reglementet.     
    

    

Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet    

Att lägga till hela bilaga “X” i sin helhet till Datasektionens policy samling.    
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Uthyrning av utrustning    

    
Tillgångar    

● Datasektionens grillar.    
● Datasektionens PA-system.    

    
Underföreningar till Datasektionen Kan hyra samtliga tillgångar 
utan kostnad.    

    
Kontroll    
Samtliga tillgångar skall kontrolleras av en styrelsemedlem och låntagaren för att uppmärksamma och notera 
eventuella skador vid uthyrningstillfället och vid återlämning av tillgången.     

    
Eventuell skada    
Vid eventuella skador på tillgången skall reparationskostnaden debiteras låntagaren. Om tillgången är 
obrukbar vid återlämning eller ej återlämnas skall ett inköp av likvärdig utrustning debiteras 
låntagaren.      

    
Förseningsavgift    
Vid eventuellt ej återlämnad tillgång vid avtalad tid och plats tillkommer en förseningsavgift på dubbel 
dygnsavgift.     

    
Datasektionens grillar    
Vid uthyrning av grillar skall låntagaren komma överens med lämplig styrelsemedlem över tid och plats för 
att överlämna grillarna och skriva avtal, samt komma överens om tid och plats där grillarna skall återlämnas.   
Kostnaden för att hyra en grill:     
200kr/påbörjat 24 timmar, Ej sektionsmedlem     
150kr/påbörjat 24 timmar, Sektionsmedlem    

    
Datasektionens PA-system    
Vid uthyrning av PA-systemet skall låntagaren komma överens om lämplig tid och plats, med sexmästaren, 
för att lämna över PA-systemet och skriva avtal samt komma överens om tid och plats där PA-systemet skall 
återlämnas.    
Kostnaden för att hyra PA-systemet:     
650kr/påbörjat 24 timmar Ej sektionsmedlem    
500kr/påbörjat 24 timmar Sektionsmedlem    
20% av hyreskostnaden skall tillfalla D6 resterande skall tillfalla Datasektionen.    
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Proposition angående personval, första läsningen    
    
Bakgrund    
    
Enligt de rådande stadgarna sker val till sektionens förtroendeposter enligt följande:    

• läsperiod 2: 2 st    

• läsperiod 3: 15 st + KF-ledamöter    
    
Denna snedfördelning gör det svårt att finna tillräckligt många intresserade inför lp 3-mötet, och 
tiden som hinner gå tills man tillträder sin post gör dels att somliga hoppar av till följd av att annat 
hinner komma emellan, och att somliga inte ens kandiderar eftersom de har svårt att se så långt fram 
i sin planering. Detta resulterar i onödiga vakanser, och att vi går miste om potentiella engagerade. 
Kontinuiteten blir även lidande, då samtliga poster byts ut på samma gång, överlämnandet blir 
onödigt tungt, och startsträckan för de nyvalda blir längre än den hade behövt vara.    
    
Styrelsen föreslår därför att stadgarna ändras i enlighet med att-satsen nedan.    
    
Detta skulle få några ganska konkreta effekter:    

• Det behövs något mindre tid till upplärning/överlämning, eftersom mycket av de nödvändiga 
kunskaperna om det löpande arbetet redan finnes i den befintliga styrelsen man tar plats i.    

• Det blir 8 respektive 9 personval på varje möte (lp 2 och lp 4), vilket gör det betydligt 
enklare att finna tillräckligt med intresserade för att fylla posterna.    

• Valen hamnar närmare tillträdet, vilket gör att folk har bättre koll på hur deras schema de 
facto ser ut, vilket torde minska avhoppen, och kanske rent av öka intresset att nominera sig.    

• UBS och SMBS uppgifter överlappar en del, så att ha dem på olika mandatperioder ger 
kontinuitet. Detsamma gäller Info/Armk, samt ordf/vordf.    

• Det erbjuds fler chanser för alla som vill engagera sig i styrelsen att göra så, då det blir 
lättare att passa in en mandatperiod med sitt schema. Särskilt för rymdarna blir skillnaden att 
de får tre chanser att sätta sig i styrelsen för en fullvärdig mandatperiod, till skillnad från de 
nuvarande stadgarna som ger en enda chans, då det inte kan anses rimligt att inneha en 
styrelsepost om man bor i Kiruna. Detta skulle sannolikt öka rymdarnas engagemang i 
sektionen, och förbättra gemenskapen inom sektionen i stort.    

    
Andra argument för förändringen, och att den står just som den står:    

• Valet av KF-ledamöter hamnar på ett eget möte, då de posterna är lite annorlunda de andra 
till sin natur eftersom de väljs för att direkt representera medlemmarna i ett högre beslutande 
organ (till skillnad från att välja poster till sektionsstyrelsen vilken bara är ett verkställande   
organ). Man kan med fördel göra en lite större grej av detta, och därigenom öka   
medvetenheten om kårens, och sektionens, organisation och beslutsgång.    

• Det är lämpligt att ordförande och kassör sitter på ordinarie verksamhetsår. Detta ger även 
aningen mer tid till överlämning/upplärning av dessa poster.    

• Alla underföreningsrepresentanter väljs på samma möte. Helt enkelt enklare att hålla reda på.    
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• Lp 1-mötet kan om så ändå skulle behövas, fokuseras på fyllnadsval. Särskilt om ordförande, 
kassör eller sekreterare (info) är vakanta så står de förhoppningsvis inte tomma så länge på 
detta vis.    

    
    
    
    
    
Mot bakgrund av ovanstående yrkar därför styrelsen att:    

• ändra Datasektionens stadgar §11. Personval, från den nuvarande till följande:    
    
§11 Personval    
På första sektionsmötet i varje läsperiod ska personval ske enligt:    

    
Läsperiod 2 (väljes för nästföljande kalenderår, eller innevarande kalenderår i händelse av val i 
januari)    

• 2 st valberedning    

• Vice Ordförande    

• UBS    

• Arbetsmarknadskontakt    

• Student-TV ordförande    

• Sexmästare    

• XP-el ordförande    
    
Läsperiod 3 (ska vara tillsatta 31:a maj enligt kårens reglemente)    

• KF-ledamöter    
    
Läsperiod 4 (väljes för nästföljande verksamhetsår)    

• 3 st valberedning    

• Ordförande    

• Kassör    

• Informationsansvarig    

• SMBS    

• Internrevisor    

• Extern revisor    
    
    
Om någon post blir vakant skall, om så är möjligt, en tillförordnad till denna post väljas av 
sektionsmöte. I händelse av att flera kandidater finns till en post skall beslut fattas med sluten 
omröstning. Nomineringsprocessen beskrivs i §10.    
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Policy angående programföreningar:  
  

● 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 är ständigt adjungerade till 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.  
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Stadgeändring: Styrelse (rättelse)  
  
FÖREDRAGARE                        Joel Hedén  
_____________________________________________________________________  
  
Bakgrund  
I stadgarnas §9.Styrelse finns en mening som lyder “Styrelsens mandatperiod omfattar tiden 1 juli till och med 
30 juli.” Detta är givetvis helt uppåt väggarna, och en korrigering är således synnerligen lämplig.  
  
Sektionsstyrelsen föreslår därför sektionsmötet  
Att i stadgarnas §9.Styrelse ändra meningen “Styrelsens mandatperiod omfattar tiden 1 juli till och med 30 juli.” till 
“Styrelsens mandatperiod omfattar tiden 1 juli till och med 30juni nästkommande år.”   
   
  


