
Dagordning för sektionsmöte lp4 för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 
 

Datum: 20:e april 

Tid: 18:00 

Plats: D770 (Deltasalen) 

 

§1.Formalia 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behörighet 

3. Närvaro 

4. Val av mötesordförande 

5. Val av mötessekreterare 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

7. Adjungeringar 

8. Anmälan av övriga frågor 

9. Fastställande av dagordning 

10. Publicering på internet 

 

§2.Meddelanden 

1. Sektionsstyrelsen, med STV och XP-el 

2. Kårstyrelsen 

3. KF-ledamöter 

4. Programföreningarna 

 

 

§3.Berättelser och ansvarsfrihet 

1. Student-TV verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2015 

2. Student-TV revisionsberättelse verksamhetsåret 2015 

3. Student-TV styrelsens ansvarsfrihet för 2015 



 

§4.Beslutspunkter 

1. Student-TV fastställande av verksamhetsplan för 2016 

2. Motion: Stadgeändring gällande fastställande av sektionsavgift, andra 

läsningen 

3. Proposition: Stadgeändring angående STV-ordföranden och övrig ledamot i 

styrelsen, andra läsningen 

4. Proposition: Formell definition av XP-el, STV och programföreningar 

(stadgeändring) 

5. Proposition: Allmänt om utskott 

6. Proposition: Arbetsmarknadsenheten 

7. Proposition: Bevakningsutskottet 

8. Proposition: Data:ordfrad 

9. Proposition: Ekonomiutskottet 

10. Proposition: Informationsutskottet 

11. Proposition: Reglementesändring nr 1 med anledning av ändringar av STV-

posten. 

12. Proposition: Reglementesändring nr 2 med anledning av ändringar av STV-

posten. 

13. Proposition: Införande av Talman (stadgeändring)  

 

§5. Personval 

1. Till sektionsstyrelsen: 

1. Fyllnadsval av studiemiljöbevakningssamordnare (SMBS) 

Valberedningans nominering: Carl-Henrik Hanquist 

2. Fyllnadsval av sexmästare 

Valberedningans nominering: vakant 

 

    2. Kårfullmäktigeledamöter: 

1. Fyllnadsval av suppleant 

Valberedningens nominering: vakant 

  

    3. Revisorer 

1. Fyllnadsval av externrevisor 

  Valberedningans nominering: vakant 

 

    4. 3 st ledamöter till valberedningen, 

1. vakant 

2. vakant 

3. vakant 

 

§6.Övriga frågor 



 

§7.Avslutande formalia 

1. Nästa möte 

18:e maj, kl 18:00, Deltasalen (D770) 

2. Mötets avslutande 

 

 

  



Meddelanden från styrelsen 

 

Sedan årsmötet har... 

 

Vice ordförande 

● Deltagit på ordfrad. 

● Tillsammans med resten av styret haft middag med nya styret. 

● Deltagit i märkesförsäljningen på hyllan. 

● Agerat mötessekreterare på ett styrelsemöte. 

● Deltagit i workshop utskottspropositioner 

● Deltagit i workshop Programföreningar i framtiden 

● Haft data-ordfrad 

● Marknadsfört och hjälpt våra KF ledamöter att styra ihop en öppen diskussion för alla 

sektionsmedlemmar inför KF 6.  

 

 

Ordförande 

● Ordföranderådet (ordfrad) 

● KF-möten, och rapporterat sektionens verksamhet till KF 

● Uppföljningsarbete överlämningsworkshop 

● Tagit emot 19 besökande Umeåteknologer, med hjälp från Mätfel och några Rymd-

2:or 

● Märkesförsäljningen 

● Workshop om utskottspropositioner 

 

 

Kassör 

● Fortsatt arbete med bokföring och betalningar samt försäljning. 

● På märkesförsäljningsdagen sålde vi för ca 2000kr och rymdspegatter såldes slut. 

Fler spegatter ligger på beställning och bör komma in före tenta-p LP4. 

● Planerat datagalan med nya styret och då speciellt frågor rörande ekonomin. 

 

 

STV-ordförande 

● Lånat ut utrustning 

● Fått fler medlemmar till STV 

● Utskottsworkshop 

● Fotat på D.I.C.K 

 

 

  



Motion: Stadgeändring gällande fastställande av sektionsavgift, andra läsningen 

 

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 

 

 

  



Proposition: Stadgeändring angående STV-ordföranden och övrig ledamot i styrelsen 

(I första läsningen röstades förslaget om övrig ledamot ner, varför dessa stycken är 

genomstrukna, och första att-satsen är korrigerad i enlighet.) 

 

 

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.  

 

 

Med anledning av ovanstående yrkas: 

 

●  att i Datasektionens stadgar ändra §11.Personval enligt följande (ny text grön och 

kursiv): 

○ §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 

 

● Andra poster 

○ Student-TV ordförande 

○ Revisorer (§13) 

○ 3 st valberedning (§10) 

○ KF-ledamöter (§14) 

 

 

att  

Konsekvensrevidera stadgarna §9 till 9 ledamöter 

 

 

 

 

 

 

Joel Hedén, sektionsordförande, för styrelsen  

 

  



Proposition: Formell definition av XP-el, STV och programföreningar (stadgeändring) 

 

Bakgrund 

I dagsläget står XP-el och STV definierade som utskott enligt stadgarnas §15. Men med 

deras struktur och verksamhet vore det lämpligare att kalla dem för föreningar.  

 

Det är även lämpligt att definiera alla sektionsföreningar och programföreningar med en 

gemensam term - underförening. På så sätt kan man enklare och mer enhetligt referera till 

de olika sorternas verksamhet som sker i sektionen, och minska risken för missförstånd. 

 

Därför yrkar styrelsen  

 

att  

 I Datasektionens stadgar ändra raden “§15.Utskott” till 

“§15.Sektionsföreningar”. 

 

att 

Under stadgarnas §15 lägga till texten “En sektionsförening är en underförening till 

Datasektionen.” 

 

att 

 konsekvensrevidera innehållsförteckningen i stadgarna 

 

att 

I Reglemente: Programföreningar lägga till “En programförening är en underförening 

till Datasektionen.” 

 

  



Proposition: Allmänt om utskott 

 

Bakgrund 

Utskott inom datasektionen finns redan idag, fast dessa är inofficiella och har ingen plats i 

sektionens dokument. Detta ändras på genom att skapa ett reglemente för sektionsutskott, 

samt definiera gemensamt reglemente för samtliga utskott. Tanken med utskott i sektionen 

är att kunna aktivera fler medlemmar inom sektionen, och underlätta styrelsens arbete för att 

vidare kunna utveckla sektionen. Utskotten ska även kunna fungera som länkar mellan 

sektionen och dess underföreningar, där liknande arbeten kan samordnas och effektiviseras, 

och där kunskap kan utbytas likt de råd som finns mellan kåren och sektionerna. 

 

Därför yrkar styrelsen 

att 

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

Datasektionen 

 

att 

● Till Reglemente för sektionsutskotten lägga 

  

Utskottsmedlemmar 

Medlemmar i ett utskott under Datasektionen räknas som funktionärer i 

Datasektionen, och skall inneha kårmedlemskap. 

Om en efterfrågad post i en underförening inte existerar, eller är vakant, så utser 

underföreningen en representant till utskottet. 

 

Val till utskott 

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

Nominering inlämnas till styrelsen, och ärendet ska tas upp på nästföljande 

styrelsemöte. Vid behov kan styrelsen utlysa extrainsatt styrelsemöte för att avhandla 

val till utskotten.  

 

 Mandatperiod 

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

innevarande verksamhetsår. 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. 

 

Ansvar 

Ansvaret för ett utskotts verksamhet ligger på sammankallande för utskottet. 

Arbetsfördelningen i ett utskott fördelas internt av utskottet, om inget annat anges. 

 



Proposition: Arbetsmarknadsenheten 

 

Bakgrund 

Datasektionen har under flera år haft en arbetsmarknadsenhet, som har varit 

arbetsmarknadskontakten till hjälp. Detta har dock inte legat officiellt i något reglemente, och 

har därför inte kunnat ge rättigheter till medaljer och dylikt. Det finns även behov att knyta 

samman sektionen och programföreningarnas arbete inom arbetsmarknad, för att kunna 

effektivisera evenemang och hjälpas åt vid sökning av sponsring. 

 

Därför yrkar styrelsen 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under Arbetsmarknadskontakt 

skall, lägga punkten 

○ Vara sammankallande för Arbetsmarknadsenheten 

att 

● Till Reglemente för sektionsutskotten lägga 

○ Arbetsmarknadsenheten 

  Sammankallande 

● Datasektionens arbetsmarknadskontakt 

 

Syfte 

Att utveckla och handha sektionens kontakter med näringslivet. 

Att samordna näringslivskontakterna inom sektionen 

 

Ansvarsområden 

● ALUMNI-nätverk 

● Näringslivskontakter 

● Arbetsmarknadsevenemang 

● Sponsring 

● Studiebesök 

 

  Sammansättning 

● Datasektionens arbetsmarknadskontakt  



● Arbetsmarknadskontakt från respektive programförening till 

Datasektionen 

● Valfritt antal övriga medlemmar 

 

  



Proposition: Bevakningsutskottet 

 

Bakgrund 

Studiebevakning är den viktigaste verksamheten inom sektionen, och består ur 

medlemmarnas syn av både utbildningsbevakning och studiemiljöbevakning. Med 

bevakningsutskottet så ges en gemensam väg in för medlemmar och 

programrådsrepresentanter att kunna rapportera problem. Detta gör att 

utbildningsbevakningssamordnare och studiemiljöbevakningssamordnare kan fördela 

ärendena mellan sig på bästa sätt, och samarbeta vid informationsarbete med mera. 

 

Därför yrkar styrelsen 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under 

utbildningsbevakningssamordnare skall, lägga punkten 

○ Vara sammankallande i Bevakningsutskottet 

att 

● Till Reglemente för sektionsutskotten lägga 

○ Bevakningsutskottet 

Sammankallande 

Datasektionens utbildningsbevakningssamordnare 

 

Syfte 

Att samordna utbildnings- och studiemiljöbevakningsarbetet inom sektionen. 

 

Ansvarsområden 

● Samordna utbildnings/studiemiljö-bevakningen inom sektionen 

● Informera sektionens medlemmar om utbildnings/studiemiljö-

bevakningen 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. 

● Hålla reda på studenternas rättigheter och skyldigheter, och vara ett 

stöd för sektionens medlemmar i dylika frågor. 



  Sammansättning 

● Datasektionens utbildningsbevakningssamordnare 

● Datasektionens studiemiljöbevakningssamordnare 

● Utbildningsbevakningsansvarig från respektive programförening till 

Datasektionen 

● Valfritt antal övriga ledamöter 

 

  



Proposition: Data:ordfrad 

 

Bakgrund 

Redan idag finns detta arbete, och Data:ordfrad finns definerat i policyn för 

programföreningar, men är ej tydligt definierat i Datasektionens organisationsstruktur. Det 

bör därför skrivas in i reglementet. 

 

Därför yrkar styrelsen 

att 

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

punkten 

○ Vara sammankallande för Data:ordfrad 

att 

● Till Reglemente för sektionutskotten lägga 

○ Data:ordfrad 

Sammankallande 

● Datsektionens vice ordförande 

 

Syfte 

Maximera informationsutbytet och samarbetet inom sektionen 

Samordna verksamheten inom sektionen 

 

Ansvarsområden 

● Vara en plattform för sektionsstyrelsen och underföreningarna att 

hjälpa varandra för sektionens bästa. 

 

  Sammansättning 

● Datasektionens vice ordförande 

● Ordförande från respektive programförening till Datasektionen 

 

  



Proposition: Ekonomiutskottet 

 

Bakgrund 

Det ekonomiska arbetet på sektionen är ganska omfattande, och regleras av mycket regler 

och krav på noggrannhet och tranparens. Med många underföreningar blir det mycket som 

ska stämma i slutändan, och ett Ekonomiutskott kan utgöra en hjälp och vara ett stöd för 

såväl kassörerna som enskilda medlemmar som har ärenden av ekonomisk natur med 

sektionen och/eller kåren. 

 

Därför yrkar styrelsen  

att 

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

punkten 

○ Vara sammankallande i Ekonomiutskottet 

att 

● Till Reglemente för sektionsutskotten lägga 

○ Ekonomiutskottet 

 Sammankallande 

● Datasektionens kassör 

   

Syfte 

Att samordna ekonomin och effektivisera den ekonomiska redovisningen 

inom sektionen. 

 

Ansvarsområden 

● Samordna det ekonomiska arbetet inom sektionen och 

underföreningarna 

● Vara medlemmarna behjälpliga vid ansökan om bidrag från någon av 

sektionens grenar eller Kåren. 

● Ansvara för att sektionens merchandise finns tillgänglig för 

medlemmarna. 

 

  Sammansättning 



● Datasektionens kassör 

● Kassör från respektive underförening till Datasektionen 

● Valfritt antal övriga ledamöter 

 

  



Proposition: Informationsutskottet 

 

Bakgrund 

Informationsarbetet inom sektionen är omfattande och mycket viktigt. Det är av stor vikt att 

nå ut till maximalt antal medlemmar i rätt tid och på bästa sätt. Med många underföreningar 

som behöver få ut information finns alla möjligheter att genom samordning maximera 

utdelningen för alla parter, både vad gäller själva spridningen av information, och 

framtagande av informationsmaterial. Även internkommunikationen behöver underhållas och 

kontinuerligt utvärderas. 

 

Därför yrkar styrelsen 

att 

● I Reglemente för Datasektionstyrelsens uppdrag, under informationsansvarig skall, 

lägga punkten 

○ Vara sammankallande i informationsutskottet 

att 

● Till Reglemente för sektionsutskotten lägga 

○ Informationsutskottet 

Sammankallande 

● Datasektionens informationsansvarig 

 

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 informationsansvarig 

● Student-TV ordförande 

● Informationsansvarig från respektive underförening till Datasektionen 

● Valfritt antal övriga medlemmar 

 

  



Proposition: Reglementesändring nr 1 med anledning av ändringar av STV-posten. 

 

Bakgrund 

Om propositionen gällande införande av informationsutskottet bifallits så har STV-

ordföranden ålagts en ny uppgift enligt reglementet, och det är i så fall lämpligt att det 

återspeglas även i beskrivningen av postens uppdrag.  

 

Därför yrkar styrelsen 

att 

 I Reglemente för Datasektionsstyrelsens uppdrag, under “Student-TV 

ordförande skall”, lägga punkten 

● Deltaga i informationsutskottets arbete 

 

 

  



Proposition: Reglementesändring nr 2 med anledning av ändringar av STV-posten. 

 

Bakgrund 

Om förslaget gällande stadgeändring om att flytta ut STV-ordföranden ur styrelsen bifallits i 

andra läsningen så är det bra om detta även återspeglas i reglementet på lämpligt sätt.   

 

Därför yrkar styrelsen att 

att 

● Skapa “Reglemente för Datasektionens övriga poster” och lägga detta till 

reglementessamlingen. 

att 

● Flytta hela stycket “Student-TV ordföranden skall:” från “Reglemente för 

Datasektionsstyrelsens uppdrag” till “Reglemente för Datasektionens övriga poster” 

 

 

  



Proposition: Införande av Talman (stadgeändring) 

 

Bakgrund 

Många organisationer håller sig med en utsedd talman för att leda och organisera större 

möten, och även Datasektionen skulle ha en hel del att vinna på denna konstruktion. 

Sektionsmötena är själva kärnan i sektionens verksamhet, och det är värt att göra dessa så 

bra det bara är möjligt. Med en ansvarig funktionär som kan tillsättas med denna specifika 

kvalifikation i åtanke och sen kan lägga hela sitt fokus (förutom studierna förstås!) på 

sektionsmötena skulle många misstag kunna förhindras, och effektiviteten förbättras, vilket 

förhoppningsvis ökar intresset för mötena generellt och därmed är en vinst för alla.  

Det skulle även eliminera problemet som i nuläget lätt uppstår vid propositioner; att 

mötesordföranden, som ska vara neutral, även representerar förslagsställaren, dvs 

styrelsen.  

 

Det finns även en poäng med att ha en från styrelsen oberoende instans som medlemmarna 

kan gå till i ärenden gällande förslag till sektionsmötena. 

 

Därför yrkar styrelsen 

 

att 

● Skapa “Reglemente för Datasektionens övriga poster” och lägga detta till 

reglementessamlingen. 

att 

● Till “Reglemente för Datasektionens övriga poster” lägga stycket: 

○ Talmannen skall 

 -Planera och leda sektionsmötena 

 -Vara medlemmarna behjälplig i frågor om mötesteknik och formalia kring             

förslagsställande. 

 

att 

● I stadgarna §11.Personval lägga till posten “Talman” som en icke styrelsepost, att 

väljas på första sektionsmötet i läsperiod 3. 

 

  



Personval 

 

SMBS - Carl-Henrik Hanquist 

CH är en detaljinriktad gammal räv som är mycket strukturerad och gillar att framföra sina 

åsikter. Med en lång bakgrund inom STUK som både golvarbetare, lagchef och 

restaurangchef har han stor erfarenhet av organisatoriskt arbete och att tjata på folk. Detta 

gör honom till en utmärkt kandidat som studiemiljöbevakningssamordnare 16/17. 

 


