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Universitet 
 

 

Datum: 18:e maj 
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. Proposition om budgetjustering för 16/17 
3. Proposition: Formell definition av XP-el, STV och programföreningar 

(stadgeändring), andra läsningen 

4. Proposition: Införande av Talman (stadgeändring), andra läsningen 

5. Proposition angående STVs ansvarsfrihet, verksamhetsberättelse samt 
revisionsberättelse. 



6. Motion angående medel ur investeringsfonden till STV:s kassaskåp 

§5. Personval 
1.Till sektionsstyrelsen: 

1.  Fyllnadsval av sexmästare 

Valberedningans nominering: Fanny Bergerstam     
      2. Revisorer 

1. Fyllnadsval av externrevisor 
Valberedningans nominering: vakant 

      3. 3 st ledamöter till valberedningen, 
1.    vakant 
2.    vakant 
3.    vakant 

§6.Övriga frågor 

§7.Avslutande formalia 

1.     Nästa möte 

Läsperiod 1 

2.   Mötets avslutande 
 

  



Grundläggande mötesteknik 

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

regler som man bör hålla sig till. Dessa regler 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 egentligen ganska mycket regler, men många är inte applicerbara vid alla typer av möten, 

alternativt blir de så sällan aktuella att de får betraktas som överkurs, särskilt för ett sektionsmöte. 

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 Blista. Alistan är reserverad för de som ännu inte har 

yttrat sig i den aktuella frågan och har därmed högre prioritet än Blistan. 

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 femminuters paus. 

• Fråga 

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

förkortning. 

• Sakupplysning 

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 (helst innan klubban faller, detta är enda gången under ett 

möte man inte behöver vänta på att få ordet!). Då genomförs en exakt rösträkning med 

handuppräckning. 

 

Det var det viktigaste! Nu är du redo att tackla ett fullfjädrat sektionsmöte, väl mött!  



Proposition om budgetjustering för 16/17 
 

Bakgrund 

Då budgeten lades fram på årsmötet fanns det gott hopp om att TKL:s jobbportal 
skulle inbringa ett hyggligt tillskott till sektionskassan. Sedan dess har dock LTU gjort 
väldigt klart att hur det nu än slutar med ärendet så lär det tjafsas ett bra tag till, och 
vi bör således inte räkna med intäkten redan nästa år. 
 

Däremot har sektionstillskottet från kåren visat sig vara avsevärt högre än budgeten 
avspeglar, vilket det kommer fortsätta vara under nästa år, och därför bör avspeglas 
korrekt i budgeten. 
 

Därför yrkar styrelsen 

att sektionsmötet river upp det tidigare beslutet om budget för verksamhetsåret 16/17 

att sektionsmötet antar det nya förslaget till budget för verksamhetsåret 16/17 enligt 
nedan: 

 Budget för 16/17 fastställd 
på årsmötet 

Nytt förslag till budget 
för 16/17 

Ändring 

Intäkter    

Sektionstillskott 25000 30000 +5000 

Företagskontakt 20000 15000 -5000 

Försäljning 11000 11000 0 

    

Utgifter    

UBSmedel -4000 -4000 0 

Medlemsaktiviteter -15000 -15000 0 

Nolleperioden -10000 -10000 0 

Sektionsaktiva -10000 -10000 0 

Styrets trivselkassa -1000 -1000 0 

Insparksmiddag -2000 -2000 0 

Varuinköp -5000 -5000 0 

Expedition -1000 -1000 0 

Sektionsmöten -4000 -4000 0 

Representation & 
PR 

-4000 -4000 0 

Resultat 0 0 0 

 



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

läsningen 

På förra sektionsmötet röstades denna proposition igenom i en första läsning. Då det gäller en 

stadgeändring presenteras nu förslaget igen för en andra läsning. Förslaget presenteras i sin helhet 

för fullständighet, med redan verkställd att-sats genomstruken. 

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: Införande av Talman (stadgeändring), andra läsningen 

På förra sektionsmötet röstades denna proposition igenom i en första läsning. Då det gäller en 

stadgeändring presenteras nu förslaget igen för en andra läsning. Förslaget presenteras i sin helhet 

för fullständighet, med redan verkställd att-sats genomstruken. 

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. 

  



Proposition angående STVs ansvarsfrihet, verksamhetsberättelse samt 
revisionsberättelse. 
 
Bakgrund 
När stadgarna ändrades för några år sedan så glömdes det bort att flytta punkterna 
ansvarsfrihet, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för Student-TV i 
överensstämmelse med ändringen. Detta gör att dessa punkter nu ska behandlas innan 
uppdraget är över, och det tycker vi i Datasektionens styrelse samt Student-TVs styrelse är 
fel och vill rätta till 
 
Styrelsen föreslår sektionsmötet  
 
att ta bort raderna Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt Styrelsens ansvarsfrihet 
från Student TV 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. 
 

  



Motion angående medel ur investeringsfonden till STV:s kassaskåp 
 
Bakgrund  
När Student-TVs kassaskåp flyttades från den gamla lokalen gick låsmekanismen sönder.  
I kassaskåpet finns ljudutrustning, Student-TVs kassa och några filmkameror. 
Student-TV har försökt få kostnaden för att öppna/laga kassaskåpet finansierat av SRT men 
det gick inte så vi vänder oss till sektionen. 
 
Student-TV föreslår mötet: 
 
att avsätta upp till 3000kr för öppning/lagning av Student-TVs kassaskåp ur 
investeringsfonden 
 

  



Styrelsens svar på Motion angående medel ur investeringsfonden till STV:s kassaskåp 
 

STV:s verksamhet är till gagn för både Datasektionen och andra på skolan, och det är både 
olyckligt och ett rent slöseri att de har utrustning och medel som de inte kommer åt.  
 

Därför yrkar styrelsen att mötet bifaller motionen. 

  



Personval, Sexmästare 
 
Valberedningens nominering 
 

Sexmästare - Fanny Bergerstam 

Fanny är en glad och taggad person som gärna vill ha koll. Genom sin ödmjuka och 

jordnära attityd samt en vilja att förbättra och utveckla skolans bästa sexmästeri med 

tillhörande evenemang gör det henne till en utmärkt kandidat som sexmästare 16/17. 


