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Grundläggande mötesteknik 
 

För att ett större formellt beslutsmässigt möte ska förflyta så smidigt som möjligt, så finns 

det lite regler som alla bör hålla sig till. Dessa reglerna är till för att alla som vill ska få säga 

sitt och ingen ska roffa åt sig all uppmärksamhet, samt att undvika oklarheter kring vilka 

beslut som fattas. 

 

Det finns ganska regler, men många är inte applicerbara vid alla typer av möten, alternativt 

blir de så sällan aktuella att de får betraktas som lite överkurs. 

 

Här följer dock en genomgång av de viktigaste reglerna och begreppen man kan stöta på 

under ett sektionsmöte. 

 

Först och främst 

Lyssna på vad de övriga mötesdeltagarna frågar och säger! 

 

När du själv har ordet så fatta dig sakligt och direkt. Upprepa inte exakt vad någon annan 

har sagt – det har alla redan hört, enligt föregående stycke. Upprepningar förlänger bara 

mötet i onödan. 

 

Talarlista 

När man vill säga något under mötet anmäler man detta medelst handuppräckning. Du blir 

då uppförd på mötets talarlista. Ta ner handen när du fått bekräftelse från den som ansvarar 

för talarlistan. 

Listan är uppdelad i en A- och en B-lista. A-listan är reserverad för de personer som 

inte redan har yttrat sig i frågan och har därmed högre prioritet än B-listan. 

 

Det finns några omständigheter som kan bryta talarlistan. Det går till som så att man räcker 

upp handen när den aktiva talaren är färdig och deklarerar vad man vill (exempelvis ”Fråga!” 

eller ”Sakupplysning”). Sedan väntar man tills man får ordet innan man fortsätter. 

Följande ärenden bryter talarlistan: 

 Ordningsfråga 

Rör själva mötesordningen. Exempelvis kan mötesdeltagaren föreslå att man ska öppna ett 

fönster eller föreslå en fem-minuters paus. 

 Fråga 

Kan begäras om man inte förstår en särskild aspekt av frågan som diskuteras, exempelvis en 

konstig förkortning. 

 Sakupplysning 
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Kan begäras för att upplysa mötet om något speciellt ifall det är så att någon/några på mötet 

har fel fakta/fått något om bakfoten och man (så kortfattat som möjligt) skall förklara hur det 

ligger till. 

 Replik 

Begärs om en fråga ställts direkt till en själv av någon av de andra talarna, man besvarar då 

föregående talares synpunkter. 

 

Yrkanden 

Ett yrkande är ett förslag på beslut, och presenteras i samband med beslutsunderlaget i 

exempelvis en motion. Som mötesdeltagare kan man också göra yrkanden i samband med 

att det aktuella ärendet behandlas. Det finns huvudsakligen två sorters yrkanden: 

 Tilläggsyrkande 

Ett ytterligare yrkande som läggs till de övriga yrkanden i ärendet. 

 Ändringsyrkande 

 Ett yrkande som föreslår en ändring av något av de befintliga yrkandena. 

Alla yrkanden måste lämnas skriftligt till mötessekreteraren. 

Omröstning 

Endast sektionsmedlemmar får rösta på sektionsmötet. När man ska rösta säger 

mötesordföranden följande: ”är det kårfullmäktiges mening att...”. Om man vill rösta ja säger 

man då högt och tydligt ’JA’. Om man önskar rösta nej säger man ingenting, utan väntar på 

att talmannen istället ska fråga ”någon däremot?” och säger istället då 'JA'. Man svarar alltså 

ALDRIG nej. Mötesordföranden bedömer vilket förslag som fått flest bifallsrop och säger 

antingen ”finner bifall” eller ”finner avslag”. 

 

Om man anser att mötesordföranden måste ha hört fel, eller själv uppfattade att det andra 

alternativet fick fler bifallsrop kan man begära votering. Det gör man genom att omedelbart 

deklarera ”votering” högt och tydligt. Då genomförs en exakt rösträkning med 

handuppräckning. 

 

 

 

 

Det var det viktigaste! Nu är du redo att tackla ett fullfjädrat sektionsmöte, väl mött! 
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Revisionsberättelse Datasektionen 
verksamhetsåret 14/15 

 

Jag har granskat Datasektionens styrelse för verksamhetsåret 14/15 och har inte hittat 
något stort att anmärka. Det är små saker som underskrivna protokoll och avsaknad av 
en berättelse för utbildningsbevakaren som inte har kommit mig till handa. 
Jag ser inga problem med att yrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

Anthoni Turunen 

Externrevisor 14/15 
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Beslut om avsättning av den visade vinsten för 
verksamhetsåret 14/15 
 
Det ekonomiska redovisningsåret 14/15 visade ett slutresultat på +4249,67 kr. 
 
Styrelsen föreslår att sektionsmötet beslutar att lägga denna summa till 
investeringsfonden. 
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Student-TV budget 2016 
 

intäkter 

   

medlemsavgift   500 

arbete   2000 

uthyrning   500 

    

utgifter    

inköp   2500 

medlemsaktiviteter   500 

    

Totalt   0 
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Förslag till verksamhetsplan för Datasektionen 
2016/17  
Styrelsen ska under verksamhetsåret arbeta för att:  

● Visa upp Datasektionen, dess program, och dess underföreningar för 

studenterna under sektionen och på LTU.  

● Anordna stormöten för utbildnings‐  och studiemiljöfrågor en gång per termin.  

● Anordna minst en aktivitet för sektionsmedlemmarna varje termin.  

● Fortsätta utveckla reglementet till att mer komplett täcka verksamhetens alla 

aspekter.  

● Hålla expeditionstid på sektionslokalen (Gula) en gång i veckan, samt arbeta för 

att öka närvaron.  

● Tillsammans med underföreningar och utskott utveckla sektionens operativa 

verksamhet.  

● Utveckla programföreningarnas roll inom sektionen.  

● Fortsätta utvecklingen av den grafiska profilen samt varumärket ”Datasektionen”.  

● Genomföra .DLL.  

● Genomföra Datagalan.  

● Arbeta för att öka engagemanget inom sektionen bland sektionens medlemmar.   

● Arrangera minst två arbetsmarknadsaktiviteter.  

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

sitt uppdrag.  

● Kontinuerligt informera medlemmarna om sektionens arbete via (minst) 

veckomail, hemsida, sociala medier och sektionsmöten.  

● Locka fler medlemmar till sektionen, samt behålla så många som möjligt av 

befintliga.  

● Kontakta andra Data/Fysik eller motsvarande sektioner på andra skolor i syfte att 

utveckla Datasektionens arbete och skapa förutsättningar för utbyte och 

samarbeten.  

Styrelsen skall i samband med höstens nolleperiod:  

● Inför nollningen anordna en aktivitet för phösarna för programmen under 

Datasektionen plus Öppen ingång och Teknisk basår, där styrelsen presenterar 
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sig och sin planerade nollningsverksamhet och informerar om vart alla kan vända 

sig med frågor om sektionen eller sektionens utbildningar.  

● Marknadsföra Datasektionens samtliga program och dess underföreningar på 

LTU, och i synnerhet gentemot de egna programmen, Öppen ingång, samt 

Teknisk basår, för att öka intresset för att välja en utbildning under Datasektionen 

och bli medlemmar i sektionen.  

● Aktivt värva funktionärer i samband med att sektionen och dess delar 

presenteras, såsom Sektionsdagen och Nollemässan.  
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Budgetförslag  
  

  

  15/16  16/17  Ändring  

Intäkter        

Sektionstillskott  25000  25000  0  

Företagskontakt  15000  20000  +5000  

Försäljning  10000  11000  +1000  

        

Utgifter        

UBSmedel  ‐4000  ‐4000  0  

Medlemsaktiviteter  ‐13000  ‐15000  ‐2000  

Nolleperioden  ‐10000  ‐10000  0  

Sektionsaktiva  ‐7000  ‐10000  ‐3000  

Styrets trivselkassa  ‐1000  ‐1000  0  

Skiftesmiddag  ‐4000  0  +4000  

Insparksmiddag    ‐2000  ‐2000  

Varuinköp + Expedition  ‐5000  0  +5000  

Varuinköp    ‐5000  ‐5000  

Expedition    ‐1000  ‐1000  

Sektionsmöten  ‐2000  ‐4000  ‐2000  

Representation & PR  ‐4000  ‐4000  0  

        

Resultat  0  0  0  
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Motion: Stadgeändring gällande fastställande av 
sektionsavgift 
 
Just nu så står det i våra stadgar att vi på årsmötet skall fastställa sektionsavgiften för  
nästkommande år. Men sektionsmedlemskapet följer som en del av kårmedlemskapet, 
och den avgiften fastställs av kårfullmäktige och därför är raden därom irrelevant i våra 
stadgar. 
 
Därför yrkas att: 

 I Datasektionens stadgar §7.Årsmöte ta bort raden Fastställande av 
sektionsavgift 

 

 

 

 

 

 

Joel Hedén, sektionsordförande & Simon Berglund, Student-TV ordförande 
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Proposition angående hedersmedaljer 
 
Sedan medaljreglementet upprättades har det i organisationen tillkommit några poster 
som onekligen bör vara berättigade till medalj. Dessutom anser styrelsen att 
formuleringarna ”högre” respektive ”lägre” poster är lite otidsenliga i en organisation där 
allt engagemang är viktigt. 
 

Därför yrkas att: 
I ”Reglemente: Datasektionens förtjänstmedalj”, ändra avsnittet ”Valörer” enligt följande 
(gamla formuleringen genomstruken och röd, nya formuleringen kursiv och grön 
alternativt grå vid utskrift): 
 

Valörer 
Medaljen finns I följande valörer: 

 Datasektionens Medalj i Guld med Rosett (DMGR), utdelas lämpligen för arbete 
inom högre     guldberättigade poster i minst åtta (8) läsperioder. 

         
 Datasektionens Medalj i Guld (DMG), utdelas lämpligen för arbete inom 

sektionens högre     guldberättigade poster i minst fyra (4) läsperioder. 
         

 Datasektionens Medalj i Silver med Rosett (DMSR), utdelas lämpligen för 
arbete     inom sektionens lägre silverberättigade poster i minst åtta (8) 
läsperioder. 

 
 Datasektionens Medalj i Silver (DMS), utdelas lämpligen för arbete inom 

sektionen i minst fyra (4) läsperioder eller för projekt till gagn för Datasektionen. 
     

 Till högre guldberättigade poster räknas sektionens styrelse 
         

 Till lägre silverberättigade poster räknas studierådet, KF-ledamöter, 
programråd,     sexmästeriet, revisorer, programföreningsstyrelserna, samt 
valberedningen. 

 

 

 

 

 

 

Joel Hedén, sektionsordförande, för styrelsen 
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Proposition angående vicepärmens form i det 
digitala tidevarvet 

 

Datasektionen borde mer än någon annan sektion hänga med i svängarna i vårt digitala 

tidevarv. Vid överlämningen överräcktes till vice ordförande en pärm med papper. 

PAPPER! Detta är synnerligen arkaiskt, och så kan vi så klart inte ha det. 

 

Papperna bestod dock av viktiga saker som reglementen och stadgar, och att hålla sig 

med en fysisk kopia av dessa dokument, oåtkomligt från internet, är en rätt sund idé 

trots allt. Dock kan det göras smidigare, exempelvis medelst ett usb-minne eller 

liknande. Det är dessutom lämpligt att mer formellt definiera detta ansvarsområdet i 

reglementet. 

 

 

Därför yrkas att: 

 

I ”Reglemente för Datasektionsstyrelsens uppdrag”, under ”Vice ordföranden 

skall:”, lägga till punkten 

 

”Ansvara för att det finns en fysisk, från internet skild, backup av sektionens 

dokument (exempelvis på ett usb-minne), samt att denna hålls uppdaterad.” 
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Proposition gällande policyjustering angående 
merchandise 

 

Då programföreningarna alla representerar sina respektive delar av sektionen, så är 

sektionen alltid närvarande varhelst programföreningarna är representerade. Därför bör 

även sektionen synas överallt där programföreningarna syns, då detta är en viktig 

marknadsföringskanal för sektionen, vilket i förlängningen ger mervärde även för 

programföreningen själv. 

 

Dessutom gagnar det sammanhållningen inom sektionen att det syns att alla oavsett 

program/programförening verkar inom samma sektion. Programföreningarna finns trots 

allt till för att genom att engagera sina medlemmar öka engagemanget inom sektionen, 

samt hålla ett extra öga på sektionsspecifika intressen med avseende särskilt på 

studiebevakningen, och inte för att ersätta sektionen. 

Styrelsen har även det yttersta ansvaret för vad som försiggår inom sektionen, och vad 

programföreningarna gör reflekterar direkt på sektionen. 

 

 

Därför yrkas att: 

 

i Datasektionens policy för programföreningar, efter punkten   

 

” Vid beställning av programtröjor skall detta skötas av respektive 

programförening.” 

 

lägga punkten 

 

”På programföreningskläder skall sektionens logotyp finnas med, och 

utformningen ska godkännas av styrelsen.” 
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Proposition: Stadgeändring angående STV-
ordföranden och övrig ledamot i styrelsen 
 

 

Det har i styrelsearbetet under året blivit tydligt att STV-ordföranden, om än en viktig 

post och fantastisk person, inte riktigt behöver inneha en styrelsepost. Det blir onödigt 

merarbete för posten att utöver den egna verksamheten behöva närvara på 

styrelsemöten och annat som kanske inte riktigt är anledningen till att man söker 

engagemang just i STV, och den konkreta vinsten för styrelsen i stort är förhållandevis 

liten. 

 

Det finns dock goda skäl att behålla STV-ordföranden nära styrelsen, inte minst för att 

STV trots allt är en underförening till Datasektionen. Så styrelsen, med sittande STV-

ordförande, anser att en smidigare lösning vore att STV-ordföranden istället för en plats i 

styrelsen får en fast plats under informationsansvarig. Detta skulle ge STV och 

Datastyrelsen den tillgång de behöver till varandra, men frigöra tid för STV-ordföranden 

att ägna sig mer åt STV:s riktiga intresseområden. 

 

Ett annat problem som blivit påtagligt under året är att alla i styrelsen har så mycket att 

göra med sina specifika ansvarsområden att det är lätt hänt att saker som faller utanför 

dessa riskerar att bli eftersatt. Inte på grund av ointresse eller ovilja, utan helt enkelt för 

att tid är en begränsad resurs, och många föredrar att först och främst lägga sin energi 

på de sysslor som de hålls personligt ansvariga för, och som de specifikt kandiderade 

för att ägna sig åt.. 

 

Tyvärr är inte omvärlden, inte ens LTU och Datasektionen, så vackert inrutad att man 
täcker in alla eventualiteter på några väldefinierade styrelseposter. 
 

Styrelsen anser därför att ett införande av en Övrig ledamot i styrelsen skulle lösa en del 

av denna problematiken, då en sådan skulle gå in utan ett väldefinierat ansvarsområde 

och kunna ta ett allt-i-allo ansvar för saker som dyker upp som faller utanför de övrigas 

ansvarsområden. Alternativt kan hen gå in och hjälpa en annan ledamot i dess 

ansvarsområde om det behövs extra hjälp någon gång. 

 

Vidare har styrelsen upptäckt att det i §11.Personval i stadgarna inte riktigt framgår vilka 

personval som faktiskt är styrelseposter och inte, vilket borde åtgärdas.  
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Med anledning av ovanstående yrkas: 

 

●  att i Datasektionens stadgar ändra §11.Personval enligt följande: 

○ §11. Personval 

○ På första sektionsmöte i varje läsperiod skall personval ske enligt: 

■ Läsperiod 2 

● 2 st valberedning(§10). 

■ Läsperiod 3 

● Till Datasektionens styrelse: 

○ Ordförande 

○ Vice ordförande 

○ Kassör 

○ Informationsansvarig (Info) 

○ Arbetsmarknadskontakt (Armk) 

○ Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 

○ Studiemiljöbevakningssamordnare (SMBS) 

○ Sexmästare 

○ XP-el ordförande 

○ Övrig ledamot 

 

● Andra poster 

○ Student-TV ordförande 

○ Revisorer (§13) 

○ 3 st valberedning (§10) 

○ KF-ledamöter (§14) 

 

● att uppdra åt styrelsen att lägga fram förslag på lämpliga reglementesändringar i 

samband med en andra läsning av detta förslag, såsom 

○ förtydligande av Student-TV ordförandens placering i organisationen i 

Reglemente för Datassektionsstyrelsens uppdrag 

○ formellt formulera Övrig ledamots ansvar i Reglemente för 

Datassektionsstyrelsens uppdrag 

○ eventuella konsekvensrevideringar 

 

 

Joel Hedén, sektionsordförande, för styrelsen  
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Proposition angående upprättande av utskott 
under styrelsens ledamöter 
 

Det finns många på Datasektionen som gärna engagerar sig, men tyvärr alltför få som 

vet vilka möjligheter som finns inom sektionen, och således tenderar att söka sig någon 

annanstans med sitt engagemang. Detta har förstås flera orsaker, men en viktig som 

styrelsen identifierat är att det saknas en inbjudande organisation att engagera sig i. Det 

är exempelvis svårt att engagera sig “lite grann” inom sektionen, och det finns ingen 

organisation som på ett enkelt sätt kan dra igång, eller ta vara på, spontana initiativ från 

varken sittande funktionärer eller övriga medlemmar. De flesta funktionärer är nämligen 

redan belastade till bristningsgränsen, och utrymmet för merarbete är väldigt litet. Vilket 

också får till följd att det finns väldigt lite tid att marknadsföra vad som faktiskt görs, vilket 

resulterar i att många som hade varit intresserade av ett visst engagemang aldrig ens får 

veta att möjligheten finns. 

 

Fler kontaktytor mellan sektionen (och styrelsen) och medlemmarna behövs alltså, för 

att bättre nå ut med vad som sker inom sektionen. Det vore även bra med ett antal 

funktionärsposter som kan bidra till sektionens verksamhet, men som inte kräver alltför 

mycket extraarbete av den som vill engagera sig men finner svårt att avsätta så mycket 

tid därtill. 

 

Det behövs även en plattform/struktur som på ett bättre sätt låter sektionens alla organ 

komma närmare varandra, samarbeta på ett bättre sätt, samt effektivare kunna dra nytta 

av varandras kunnande, erfarenheter, och kontaktnät. 

 

Styrelsen anser mot denna bakgrunden att varje styrelseledamot bör ha ett utskott under 

sig, relevant för postens ansvarsområde. Dessa utskott ska å ena sidan samla övriga 

poster inom sektionen med liknande ansvar, och fungera både som organ för 
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informationsutbyte och stöd, öka insikten i vad alla håller på med, och därmed göra 

styrelsen till en mer integrerad del i sektionen och vice versa. 

Men utskotten ska även fungera som verksamhetsutskott med möjlighet att engagera sig 

i för envar medlem med intresse däri, en viktig funktion blir alltså att erbjuda 

funktionärsposter med en lättare arbetsbörda, eller för ett specifikt intresse, för att fånga 

upp spontana idéer eller projekt som medlemmarna kommer på att de skulle vilja göra. 

 

Många av utskotten ser vid en genomläsning ut att lägga signifikant mer arbete under 

respektive styrelsepost. Detta är egentligen ingen reell ökning av arbetsbelastningen, då 

detta huvudsakligen är arbete som ändå redan utförs, fast i dagsläget av en ensam 

styrelseledamot. Detta förslag sprider ut belastningen, men i händelse av att ett utskott 

står tomt tappas inget jämfört med dagens situation, då inget är borttaget ur reglementet 

som behandlar styrelseledamöternas personliga ansvarsområden. 

 

 

Därför yrkar styrelsen: 

att 

● Skapa “Reglemente för styrelseutskotten” och lägga detta till Reglementesamling 

för Datasektionen 

 

 

 

 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under Ordföranden skall, lägga 

punkten 

○ Vara sammankallande i mötesutskottet 

● Till Reglemente för styrelseutskotten lägga 

○ Mötesutskottet 

Syfte 

Att sköta sektionens mötesverksamhet 

Ansvarsområden 
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● Sköta logistiken kring sektionsmötena, extrainsatta 

sektionsmöten, samt eventuella andra större formella möten som 

rör sektionen som helhet, dock ej styrelsemöten. Detta omfattar, 

men är ej begränsat till, informationspridning, lokalbokning, ordna 

mötesordförande, se till att tekniken fungerar (i förväg!), 

förfriskningar, och liknande. 

● Verka för att höja både funktionärers och övriga medlemmars 

färdigheter i mötesteknik. 

● Mellan mötena vara en resurs för alla medlemmar att vända sig till 

för hjälp med formalia kring förslagsställande. 

  Sammansättning 

● Datasektionens ordförande (sammankallande) 

● Valfritt antal ledamöter 

   

  Ledamöterna fördelar själva arbetet mellan sig. 

 

  Tillsättning 

  Ledamot i Mötesutskottet tillsätts av styrelsen på valfritt styrelsemöte. 

 

 

 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under Vice ordföranden skall, 

lägga punkten 

○ Vara sammankallande för Data:ordfrad 

● Till Reglemente för styrelseutskotten lägga 

○ Data:ordfrad 

Syfte 

Maximera informationsutbytet och samarbetet inom sektionen 

Samordna verksamheten inom sektionen 

Ansvarsområden 

● Kontinuerligt samla Datasektionens ordföranden till möten 
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● Vara en plattform för sektionsstyrelsen och underföreningarna att 

hjälpa varandra för sektionens bästa. 

  Sammansättning 

● Datasektionens vice ordförande (sammankallande) 

● Programföreningsordförandena 

   

 

  Tillsättning 

Medlemmarna i Data:ordfrad tillsätts i enlighet med relevanta stadgar för 

respektive ordförande. 

 

 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under informationsansvarig 

skall, lägga punkten 

○ Vara sammankallande i informationsutskottet 

● Till Reglemente för styrelseutskotten lägga 

○ Informationsutskottet 

Syfte 

Att ansvara för och utveckla informationsflödet inom och kring sektionen 

Ansvarsområden 

● Underhålla sektionens mailkonton och andra digitala resurser 

● Sektionens närvaro på sociala medier 

● Annonsering och affischering 

● Sektionens informationsmaterial 

● Samordning av informationsarbetet med underföreningarna, 

såsom gemensamma trycksaker eller kampanjer 

  Sammansättning 

● Datasektionens informastionsansvarig (sammankallande) 

● Student-TV ordförande 
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● En informationsrepresentant, från var och en av sektionens 

underföreningar 

● Valfritt antal övriga ledamöter 

   

  Ledamöterna fördelar själva arbetet mellan sig. 

 

  Tillsättning 

Informationsrepresentanterna utses av underföreningarna själva. 

Övrig ledamot i informationsutskottet tillsätts av styrelsen på valfritt 

styrelsemöte. 

 

 

 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under Arbetsmarknadskontakt 

skall, lägga punkten 

○ Vara sammankallande i arbetsmarknadsgruppen 

● Till Reglemente för styrelseutskotten lägga 

○ Arbetsmarknadsenheten 

Syfte 

Att utveckla och handha sektionens kontakter med näringslivet. 

Att samordna näringslivskontakterna inom sektionen 

Ansvarsområden 

● ALUMNI-nätverk 

● Näringslivskontakter och event 

● Arbetsmarknadsevenemang 

● Sponsring 

● Studiebesök 

  Sammansättning 

● Datasektionens arbetsmarknadskontakt (sammankallande) 

● Arbetsmarknadskontakter ur underföreningarna 

● Valfritt antal övriga ledamöter 
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Ledamöterna fördelar själva arbetet mellan sig. 

En ALUMNI-kontakt ska alltid finnas och uppdaterade kontaktuppgifter till 

denna ska finnas enkelt tillgängliga på hemsidan. 

 

  Tillsättning 

Arbetsmarknadskontakter ur underföreningarna utses av respektive 

underförening. 

Övrig ledamot i arbetsmarknadsgruppen tillsätts av styrelsen på valfritt 

styrelsemöte. 

 

 

 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under 

utbildningsbevakningssamordnare skall, lägga punkten 

○ Vara sammankallande i Bevakningsutskottet  

● Till Reglemente för styrelseutskotten lägga 

○ Bevakningsutskottet  

Syfte 

Att samordna bevakningsarbetet inom sektionen 

Ansvarsområden 

● Samordna studiemiljö- och utbildningsbevakningen inom 

sektionen 

● Informera sektionens medlemmar om 

utbildningsbevakningsarbetet och studiemiljöbevakningsarbetet på 

skolan 

● Samordna kontakt mellan Kår/Universitet och studenter, verka för 

att underlätta för studenterna att vid behov kontakta relevanta 

instanser för att få tillgång till exempelvis hjälpmedel. 

● Ha koll på studenternas rättigheter och skyldigheter, och vara ett 

stöd för sektionens medlemmar i dylika frågor. 
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  Sammansättning 

● Datasektionens utbildningsbevakningssamordnare 

(sammankallande) 

● Datasektionens studiemiljöbevakningssamordnare 

● Programföreningarnas utbildningsbevakningsansvariga 

● Valfritt antal övriga ledamöter 

   

Ledamöterna fördelar själva arbetet mellan sig. 

 

  Tillsättning 

Programföreningarnas utbildningsbevakningsansvariga utses av 

respektive programförening. 

Övriga ledamöter tillsätts av styrelsen på valfritt styrelsemöte. 

 

 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under kassören skall, lägga 

punkten 

○ Vara sammankallande i Ekonomiutskottet 

● Till Reglemente för styrelseutskotten lägga 

○ Ekonomiutskottet 

Syfte 

Samordna ekonomin och effektivisera den ekonomiska redovisningen 

inom sektionen. 

Ansvarsområden 

● Samordna det ekonomiska arbetet inom sektionen och 

underföreningarna 

● Synkronisera den ekonomiska redovisningen inom sektionen 

● Vara medlemmarna behjälpliga vid ansökan om bidrag från någon 

av sektionens grenar, eller från Kåren. 

● Samordna merchandise inom sektionen 
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● Ansvara för att den permanenta merchandisen finns tillgänglig för 

medlemmarna. 

  Sammansättning 

● Datasektionens kassör (sammankallande) 

● Programföreningarnas kassörer 

● XP-el kassör 

● STV kassör 

● Valfritt antal övriga ledamöter 

   

Ledamöterna fördelar själva arbetet mellan sig. 

 

  Tillsättning 

Samtliga ledamöter tillsätts enligt stadgarna för sina respektive 

föreningar.  

Övriga ledamöter tillsätts av styrelsen på valfritt styrelsemöte. 

 

 

 

 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under Student-TV ordförande 

skall, lägga punkten 

○ Deltaga i Informationsutskottets möten. 

 

 

att 

● Till Reglemente för styrelseutskotten lägga 

 

Allmänt om val till utskotten 

Om inget annat anges får vem som helst nominera till en utskottspost. 

Nominering inlämnas till styrelsen, och ärendet ska tas upp på nästföljande 
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styrelsemöte. Vid behov kan styrelsen utlysa extrainsatt styrelsemöte för att 

avhandla val till utskotten. 

 

Mandatperioden är, om inget annat preciseras vid tillsättandet, resten av 

innevarande läsår. 

Mandatperioden kan inte sättas till mer än ett år, men kan sättas till en kortare 

period antingen till och med ett specifikt datum, eller tills dess att ett angivet 

projekt är avslutat. 

 

 

 

 

 

Joel Hedén, sektionsordförande, för styrelsen 

  



 

 

 Bilagesamling sektionsmöte nr.3 

Datasektionen 2015/2016 

2016-03-02 

 

27 

 

Valberedningen 

Styret 16/17 
Ordförande - David Rutqvist   

David är driven och strukturerad, med bakgrund som både adel och ordförande i ett 

ungdomsförbund. Han har erfarenhet av att driva projekt och tar gärna ansvaret som 

ledare. Detta i kombination att vilja utveckla och skapa stabilitet inom sektionen gör 

honom till en utmärkt kandidat som ordförande i Datasektionen 16/17. 

 

Vice ordförande - Carl Bäck 

Calle har en hel del erfarenhet inom olika engagemang både på och utanför LTU. Han 

har bland annat suttit som KF, jobbat på STUK samt varit aktiv inom scouterna. Att han 

även varit med och startat upp programföreningen Mätfel och därmed har god inblick i 

detta gör honom till en utmärkt kandidat som vice ordförande i Datasektionen 16/17. 

 

Kassör - Hanna Isaksson 

Hanna är noggrann, ordningsam och jobbar hårt. Hon beskriver sig själv som 

ordningspolis vilket är en väldigt bra kvalité när pengar ska skötas. Med sin positiva 

attityd och vilja att vara med och påverka inom sektionen tror vi att hon är en utmärkt 

kandidat som kassör i Datasektionen 16/17. 

 

Informationsansvarig - Joakim Larsson  

Joakim är en lojal och driven herre som tycker det är roligt att engagera sig. Han är bra 

på informationshantering och är sugen att sätta tänderna i sektionens hemsida. Hans 

vilja att vilja utveckla och lära sig nya saker gör honom till en utmärkt kandidat som 

informationsansvarig för Datasektionen 16/17. 

 

Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) - Simon Ranefjärd 

Simon är en lugn och social kille som gillar att vara delaktig. Han har inga problem att ta 

en ledande roll och att få saker gjorda. Detta i kombination med hans många idéer om 

förändring och förbättring gör honom till en utmärkt kandidat som 

utbildningsbevakningssamordnare för Datasektionen 16/17. 

 

Arbetsmarknadskontakt - Elna Warnhag 

Elna är en social, glad och taggad tjej som gillar att vara aktiv. Hon gillar att se till att 

saker händer och är inte rädd för nya utmaningar. Med visioner och idéer om nya och 
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förbättrade arbetsmarknadsevenemang blir hon en utmärkt kandidat till 

arbetsmarknadskontakt för Datasektionen 16/17. 

 

XP-el ordförande - Joakim Lundberg 

Joakim har bakgrund som elektriker och är väldigt driven på XP-el. Han gillar att 

engagera sig och sitter även som ordförande i sin bostadsrättsförening. Han har varit 

medlem i XP-el sen han började studera och är väl insatt i dess verksamhet, detta gör 

honom till en utmärkt kandidat som XP-el ordförande i Datasektionen 16/17. 

 

STV-ordförande - Simon Berglund 

Simon har lång erfarenhet av både STV och Datasektionen. Han är engagerad och 

positiv med många idéer om att utveckla både sektion och förening. Med sin passion att 

vilja hitta på nya saker är han en utmärkt kandidat som STV-ordförande i Datasektionen 

16/17. 

 

KF 

KF - Jacob Nilsson 

Jacob är en trevlig kille som gillar att diskutera. Han har bred erfarenhet inom olika 

engagemang på LTU och är inte rädd att uttrycka sina åsikter bland folk. Detta gör 

honom till en utmärkt kandidat som kårfullmäktigeledarmot 16/17. 

 

KF - Joel Bovin 

Joel sitter under detta verksamhetsår som KF och känner att det är så roligt att han vill 

fortsätta som detta och engagera sig mer. Han är ganska lugn och sansad men har inga 

problem att säga vad han tycker. Detta gör honom till en utmärkt kandidat som 

kårfullmäktigeledarmot 16/17. 

 

KF - Christoffer Forsberg 

Christoffer är en pålitlig kille som alltid sliter hårt. Han är för tillfället aktiv på STUK och 

hungrar efter att lära sig mer genom att engagera sig mer inom Datasektionen. Detta gör 

honom till en utmärkt kandidat som kårfullmäktigeledarmot 16/17. 

 

KF - Renée Tid 

Renée är en positiv och glad tjej som är aktiv och engagerad inom mycket på LTU. Hon 

är bra på att sätta sig in i olika frågor och brukar alltid säga vad hon tycker och tänker. 

Detta gör henne till en utmärkt kandidat som kårfullmäktigeledarmot 16/17. 



 

 

 Bilagesamling sektionsmöte nr.3 

Datasektionen 2015/2016 

2016-03-02 

 

29 

 

 

Revisorer 

Internrevisor - Anna Ahner  

Anna är en väldigt positiv och noggrann tjej som hela tiden strävar efter att utveckla sina 

kunskaper. Hon är väldigt ansvarsfull och gillar att hålla koll på det mesta. Detta i 

kombination med att hon är lättlärd och har enkelt att sätta sig in i detaljer och dokument 

gör henne till en utmärkt kandidat som internrevisor för Datasektionen 16/17. 
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Handlingar från tidigare möten 

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     
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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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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 viceordförande 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.     
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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     

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.     
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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 
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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     

     

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     
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● 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.     
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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.     

        

            

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     
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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     

 


