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Reglemente för Datasektionsstyrelsens uppdrag  
Styrelseledamöterna får var för sig genom sektionsmötet sitt styrelseuppdrag. Styrelsen handlägger sektionens 

angelägenheter och är ansvarig inför sektionsmötet.  

  

Förord    
Detta reglemente beskriver hur Datasektionens styrelse skall arbeta.    

Detta dokument är under ständig förändring och omarbetning. För att lätt kunna följa alla ändringar så har vi från och 

med 2000-01-14 infört ett versionssystem. Det är uppbyggt enligt följande:    

  

  Version x. y. z där:  

 x: första siffran är:  

   1. Första utgåvan  

  

y: andra siffran uppdateras vid ändringar som innebär att stora delar av innehållet förändras. T.ex. om en post skulle 

försvinna, men de andra finns kvar.    

   

z: tredjes siffra ökas med ett när små förändringar genomförs, som omformuleringar eller om det tillkommer något till 

någon post eller styrelsen i allmänhet.    

  

Beskrivning av uppdateringar:    

Version    Datum för ändring    Beskrivning av ändringen    

1.0.0    1999-04-20    Första utgåvan av reglementet    

1.0.1    1999-09-22    Tillägg kassör: Kassör har användanderätt 

till sektionens subgruppers konton efter 

styrelsebeslut    

1.1.0    2000-01-14    Versionssystemet infört    

1.2.0    2000-05-19    Sekreterare stryks och postens 

uppgifter hamnar på info. SRO ska följa 

postens reglemente.    

1.3.0    2002-09-17    Ordförande skall ansvara för info till KF.    

Sexmästare teckningsrätt på konto.   

Internationella kontakten byts mot 

SRO2.    

1.4.0    2005-10-27    SRO har strukits och ersatts med UBS.    

1.5.0.    07-02-22    Flertal diverse ändringar gällande 

styrelseledamöternas uppgifter.  

StudentTV ordförande är tillagd.  

UBS har blivit två poster.    
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1.6.0    10-04-29    Ändring av UBS1 till UBS, UBS2 till 

SMBS(Studiemiljöbevakningssam- 

ordnare) samt att lägga till att revisorerna 

ska ha fått kännedom om styrelsemöten.    

1.7.0    12-05-08    La till om PA-systemet, sexmästarens 

beskrivning är uppdaterad.    

1.8.0    13-04-26    Uppdaterat SMBS/SSO beskrivning    

1.9.0    14-11-06    Uppdaterat sammanträden    

1.10.0    2015-03-15    Tillsatt punkt i underrubriken vice 

ordförande    

1.11.0 2016-11-14 Uppdatering av det styret 2015/2016 ej 

hade hunnit föra in 
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Styrelsen skall:  

• Bereda ärenden för behandling på sektionsmötet     

• Framställa föredragningslista för sektionsmötet     

• Verkställa av sektionsmötet fattade beslut    

• Bevaka medlemmarnas intressen     

  

Ordförande skall:    

• Leda sektionens arbete     

• Vanligtvis vara ordförande vid sektionens och styrelsens sammanträden     

• Representera sektionen och föra dess talan     

• Justera protokoll från styrelsens sammanträden     

• Ansvarar för kallelsen till sektionsmöte och styrelsemöte     

• Teckna sektionens firma     

• Ansvara för information om sektionens verksamhet till KF    

• Sitta med i och ansvara för att informera styrelsen om arbetet i Teknologkårens ordföranderåd.    

  

Ordförande har endast efter styrelsebeslut rätt att använda sektionens konton.    

Ordförande som suttit på sin post längre än tio (10) månader, får ej ställa upp till omval vid ordinarie sektionsårsmöte.     

  

Vice ordförande skall:    

• Vara sammankallande för Data:ordfrad 

• Vara ordföranden behjälplig     

• Vid behov inträda som ordförandens ställföreträdare     

• Tillse att sektionens stadgar och reglementen är aktuella     

• Fungera som samordnare av sektionens KF-ledamöter     

• Ansvarig för sektionens expedition    

• Föra programföreningarnas röst i styrelsemötena samt att fungera som rådgivare till dem. 

• Ansvara för att det finns en fysisk, från internet skild, backup av sektionens dokument (exempelvis 

på ett usb-minne), samt att denna hålls uppdaterad  

  

Kassör skall:    

• Vara sammankallande för Ekonomiutskottet 

• Förvalta och bokföra sektionens ekonomi     

• Upprätta budget för nästkommande räkenskapsår     

• Genom Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet uppbära sektionsavgift för sektionen     

• Teckna sektionens firma     

• Ansvara för försäljning av sektionen tillhandahållna varor    

• Stämma av sektionens ekonomi med sektionens internrevisor minst (1) gång per läsperiod.    

Kassör har efter styrelsebeslut teckningsrätt på sektionens utskotts samtliga konton.   

  

  

Sexmästare skall:    
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• Ansvara för sektionens förströelseverksamhet    

• Förvalta datasektionens PA-system.     

• Sköta förvaltningen av lokalen Gula, samt ansvara för den löpande verksamheten i densamma 

• Sexmästare har teckningsrätt på Datasektionen fests samtliga konton    

  

XP-el ordförande skall:    

• Ansvara för XP-el:s verksamhet inför styrelsen    

  

Arbetsmarknadskontakt skall:    

• Vara sammankallande för Arbetsmarknadsenheten 

• Ansvara för kontakten mellan sektionen och näringslivet     

• Ansvara för att sektionen anordnar kontakter mellan medlemmar och näringslivet   • 
 Sitta med i och ansvara för att informera styrelsen om arbetet i Teknologkårens 

arbetsmarknadsutskott     

  

Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) skall:    

• Vara sammankallande för Bevakningsutskottet 

• Sitta med i och ansvara för att informera sektionen om arbetet i Teknologkårens 

utbildningsutskott och studieutskott    

• Att arbeta i enlighet med Teknologkårens reglemente rörande Utbildningsbevakningssamordnare, 

kapitel 3.5.    

• Vara ansvarig över utbildningsbevakningen inom sektionen    

  

Studiemiljöbevakningssamordnare  (SMBS) skall:    

• Representera studenter I studiemiljöfrågor    

• Representera Datasektionen som 'Studerande Skyddsombud' (SSO) I studiemiljökommittén    

• Bevaka och driva studiemiljöarbete inom Datasektionen    

• Ansvara för kontakten med instutionerna och LTU I studiemiljöfrågor inom Datasektionen    

  

Informationsansvarig (Info) skall:    

• Vara sammankallande för Informationsutskottet 

• Ansvara för information från styrelsen till medlemmarna och övriga berörda     

• Ansvara för sektionens hemsida     

• Sitta med i och ansvara för att informera styrelsen om arbetet i Teknologkårens 

informationsutskott     

• Föra protokoll över sektionens och styrelsens sammanträden     

• Ansvara för att utkast av sektions- och styrelsemötesprotokoll finns justerare tillhanda senast 

nästkommande möte     

• Ansvara för bokning av lokaler i sektionens namn    
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Reglemente för Datasektionens övriga poster 

Student-TV ordförande skall:   

• Ansvara för Student-TVs verksamhet inför styrelsen    

• Deltaga i informationsutskottets arbete 

 

Talman skall: 

 Planera och leda sektionsmötena 

 Vara medlemmarna behjälplig i frågor om mötesteknik och formalia kring 

förslagsställande.  



8  

  

 

    
    

  

Uthyrning av utrustning  

Tillgångar  
• Datasektionens grillar.  

• Datasektionens PAsystem.  

  

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 dygn, Ej sektionsmedlem  

150kr/påbörjat dygn, Sektionsmedlem  

  

Datasektionens PAsystem  

Vid uthyrning av PAsystemet skall låntagaren komma överens om lämplig tid och plats, med sexmästaren, för att lämna 

över PAsystemet och skriva avtal samt komma överens om tid och plats där PAsystemet skall återlämnas.  

  

Kostnaden för att hyra PAsystemet:  
600kr/påbörjat dygn Ej sektionsmedlem  

500kr/påbörjat dygn Sektionsmedlem  

20% av hyreskostnaden skall tillfalla D6 resterande skall tillfalla Datasektionen.  

    
Sammanträden    

Kallelse och behörighet    
Styrelsen sammanträder på ordförande, eller styrelsemedlem med ordförandes fullmakt, kallelse. Kallelse skall vara 

styrelseledamot tillhanda senast ett (1) dygn före mötet samt att revisorerna har fått kännedom. Sammanträdet är 
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beslutsmässigt om minst hälften av alla ledamöter (avrundat uppåt), exklusive mötesordföranden, är närvarande och 

kallelse utgått enligt ovan. Varje styrelseledamot har rätt att begära att ordföranden kallar till styrelsesammanträde..     

  

Mötes- och beslutsordning    
Varje styrelseledamot har en (1) röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet, vid 

lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.     

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, som justeras av mötesordföranden. Protokoll skall så snart som möjligt 

efter sammanträdet finnas tillgängliga på sektionsexpeditionen och på sektionens hemsida.    

  

Reglementsändring    
Ändring av detta reglemente kan endast ske genom beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet på ett (1) 

sektionsmöte.    

  

Reglementets giltighet  
Från och med 2015-03-15      
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Reglemente för Datasektionens resebidrag  
Förord    
Detta reglemente beskriver hur Datasektionens resebidrag skall behandlas.  

  

Detta dokument är under ständig förändring och omarbetning. För att lätt kunna följa alla ändringar så har vi från och 

med 2004-02-12 infört ett versionssystem. Det är uppbyggt enligt följande:    

    

Version x. y. z där:  

 x: första siffran är:  

   1. Första utgåvan  

  

y: andra siffran uppdateras vid ändringar som innebär att stora delar av innehållet förändras. T.ex. om en post skulle 

försvinna, men de andra finns kvar.    

   

z: tredjes siffra ökas med ett när små förändringar genomförs, som omformuleringar eller om det tillkommer något till 

någon post eller styrelsen i allmänhet.    

  

Beskrivning av uppdateringar:    

Version    Datum för ändring    Beskrivning av ändringen    

1.0.0    ?   Första utgåvan av reglementet    

1.0.1    2004-02-19  Ändring av regler för publicering av reseberättelse  

1.0.2    2012-03-17    Ändring av regler för publicering av reseberättelse   
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Regler  

  

Resebidrag är något som en eller flera personer kan få om man åker till ett annat universitet/högskola för att delta i 

något sorts evenemang. Resan skall vara sådan att man representerar datasektionen och Luleå tekniska universitet.  

  

Krav på den sökande  

Sökanden är medlem I Datasektionen.  

Skriftlig ansökan är inlämnad till Datasektionens styrelse senast två (2) veckor innan avresa.  

Skriftlig reseberättelse finns Datasektionens styrelse tillhanda senast två (2) veckor efter hemkomst.  

  

Styrelsen beslutar om reseberättelsen skall godkännas och publicerar den på Datalektionens hemsida. Någon av 

resans medlemmar gör en presentation på et t sektionsmöte som sedan beslutar om bidraget skall utgå. Beslutet tas 

nästföljande termin efter resans hemkomst.  

Resebidrag utgår med max 3000kr, delat på samtliga godkända ansökningar.  Enskild person kan 

erhålla max 500kr.   

  

Reglementesändring  

Ändring av detta reglemente kan endast ske genom beslut av två tredjedelars (2/3) majoritet på ett (1) sektionsmöte.  

  

Reglementets giltlighet  

Från och med 2012-03-17  
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Reglemente:  Programföreningar  
  

Upprättat 2015-09-23  
  

Till Datasektionen hör, för respektive program, följande programföreningar  

  
• Datateknikprogrammet - DDOS  

  

• Rymdteknikprogrammet - SLURP  

  

• Teknisk fysik & Elektroteknikprogrammet - MÄTFEL  

  

Programföreningarnas verksamhet regleras av policydokumentet “Programföreningar”.   

 

En programförening är en underförening till Datasektionen.    



13  

  

Reglemente: .DLL  
  

Projektledare  

  

Beredning av projektledare  
Datasektionens valberedning i samråd med Datasektionens styrelse, och LUDDs styrelse samt årets projektledare 

bereder en kandidat till nästa års projektledare för .DLL.  

Ansökningsperioden börjar samtidigt som läsperiod tre. Projektledaren bör vara 

tillsatt innan skolårets slut.  

  

Val av projektledare  
Tillsättning av projektledare för .DLL görs av styrelserna för LUDD och Datasektionen.  

  

Syfte  
• Att leda projektet.DLL samt projektgruppen.  

• Utveckla projektet .DLL tillsammans med projektgruppen.  

  

Ansvar  
• Är ekonomiskt ansvarig för eventet.  

• Skall kontinuerligt samt på begäran rapportera till Datasektionen och LUDDs styrelse om statusen till eventet.  

  

Ekonomi  

Budget  
• Projektet arbetar från en budget som är separat från Datasektionens.  

• Budgeten fastställs på ett av Datasektionens styrelsemöten.  

  

Hantering av vinst  
Eventuell vinst hanteras genom att pengarna i ett separat .DLL konto som förvaltas av  Datasektionen. Beslut om 

eventuell utdelning från .DLL kontot, görs mellan Datasektionens styrelse och LUDDs styrelse.     

Reglemente: Datasektionens förtjänstmedalj  
  

Förord    
Detta reglemente beskriver hur Datasektionens förtjänstmedalj skall fungera.    

  

Detta dokument är under ständig förändring och omarbetning. För att lätt kunna följa alla ändringar så har vi infört ett 

versionssystem. Det är uppbyggt enligt följande:    

    

Version x. y. z där:  

 x: första siffran är:  

   1. Första utgåvan  

  

y: andra siffran uppdateras vid ändringar som innebär att stora delar av innehållet förändras. T.ex. om en post skulle 

försvinna, men de andra finns kvar.    

   

z: tredjes siffra ökas med ett när små förändringar genomförs, som omformuleringar eller om det tillkommer något till 

någon post eller styrelsen i allmänhet.    
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Beskrivning av uppdateringar:    

Version    Datum för ändring    Beskrivning av ändringen    

1.0.0    2001-02-23  Första utgåvan av reglementet   
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Beslut  

• Datasektionens styrelse beslutar om tilldelning av medaljen.  

• Styrelsemedlem får icke vara med och besluta om medalj till sig själv.  

• Beslutsprotokoll redovisas för medlemmarna på nästkommande sektionsmöte.  

  

Tilldelning  

Medaljen tilldelas personer som genom sitt arbete för sektionen har gjort sig förtjänta härav.  

  

Utdelning  

Medaljen utdelas av Datasektionens styrelse vid lämpligt tillfälle. Styrelsen kan, om den så önskar, be någon utanför 

styrelsen överräcka medaljen.  

  

Valörer  

Medaljen finns I följande valörer:  

• Datasektionens Medalj i Guld med Rosett (DMGR), utdelas lämpligen för arbete inom guldberättigande 

poster i minst åtta (8) läsperioder.  

• Datasektionens Medalj i Guld (DMG), utdelas lämpligen för arbete inom sektionens guldberättigande poster i 

minst fyra (4) läsperioder.  

• Datasektionens Medalj i Silver med Rosett (DMSR), utdelas lämpligen för arbete inom sektionens 

silverberättigande 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 guldberättigande poster räknas sektionens styrelse.  

• Till silverberättigande poster räknas studierådet, KF-ledamöter, programråd, sexmästeriet, revisorer, 

programföreningsstyrelserna, samt valberedningen.  

  

Utformning  

• Medaljens utseende o  Medaljen är rund med en diameter 

på 33 mm.  

o På medaljen är ett D, enligt sektionens logotyp, avbildad, omgiven av orden ”DATASEKTIONEN, 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET” i kapitäler.  

• Medaljens band o  Medaljens band består av 7 fält, 

färgade i nämnd ordning, gult, grått, vinrött, gult, vinrött, 

grått, gult  

o Vid 33 mm brett band är dessa fält 2, 3, 3, 19, 3, 3, resp 2 mm breda. Vid andra bandbredder 

bibehålls fältens proportion till bandets totalbredd.  

o Bäres medaljen i rakt band är bandets bredd 33 mm.  o  Bäres medaljen i bandrosett är 

bandets bredd 27 mm.  

• Rosetter o  Rosetter för herrar har en diameter 

på 22 mm.  

o Rosetter för damer har en diameter på 8 mm.  

  

Ordensband  

• Smalt ordensband får bäras av sektionsaktiva, samt före detta sektionsaktiva. Bandet är 35 mm brett för 

både herrar och damer.  

• Brett ordensband kan utdelas såsom särskild utmärkelse. Bandet är 110 mm brett för herrar och 55 mm brett 

för damer.  
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Användning  

• Medaljen bares på följande sätt:  

o Herrar: I kort band om inte annat förordas, på bärarens vänstra sida.  

o Damer: I bandrosett, om inte annat förordas, på bärararens vänstra sida.   

• Medaljen bäres till:  

o Högtidsdräkt vid buk inom och utom universitetet. o  Smoking eller kavaj (mörk kostym) 

vid bruk inom sektionen, eller då så särskilt anges. o  Till overall bäres medaljen icke.  

o Innehas mer än en medalj bäres de enligt anciennitet, d.v.s. den äldsta först, dock går högre valör 

före lägre valör.  
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Reglemente för investeringsfond 

 

Ändamål 

 

Datasektionen vid Luleå tekniska universitet har en investeringsfond som har till ändamål: 

 

Att 

täcka kostnader vid investeringar som inte finns med i Datasektionens budget. 

 

Att 

täcka kostnader för större investeringar i Datasektionens verksamhet som inte täcks av förväntade inkomster under 

ett enskilt budgetår. 

 

Avsättning 

Avsättning beslutas av sektionsmötet/årsmötet. 

 

Utdelning 

Utdelning beslutas av sektionsmötet. 

 

Mindre utdelning 

Sektionsstyrelsen har rätt till att besluta om utdelning på upp till 2000 kr för enskild oförutsedd utgift inom ramen 

för det dagliga arbetet inom sektionen. Sektionsstyrelsen skall efter varje utdelning, på det närmast följande 

sektionsmötet, rapportera till sektionen hur medlen använts. Dessutom ska det tydligt redovisas i den ekonomiska 

redovisningen i samband med nästkommande årsmöte. 

Styrelsen får med stöd av denna paragraf besluta om att lyfta maximalt 10000 kr ur fonden under ett 

verksamhetsår. Ytterligare utdelningar måste beslutas av sektionsmöte. 
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Reglemente för sektionsutskotten 
 

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. 

 

 

        

 

o 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 

 

 

 

 

o 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. 
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 Ansvara för att sektionens merchandise finns tillgänglig för medlemmarna. 

 
        Sammansättning 

 Datasektionens kassör 
 Kassör från respektive underförening till Datasektionen 
 Valfritt antal övriga ledamöter 

 

 

 

o 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 

 

 

 

o 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 
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o 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 

 

 

 

 


