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Förord  
Dessa stadgar beskriver hur datasektionen skall fungera.  

  

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:   

 •  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   

tredje siffran 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  Beskrivning  

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  2002-05-06  Fixat en del...  

1.3.0  2004-08-26  Uppdaterat  

1.3.1  2004-09-06  Ny medlemskap paragraf  

1.3.2  2004-11-03  SRO till UBS ändring  

1.3.3  2005-10-27  Strukit Instutionsstyrelserepresentanter, glömdes 

i uppdateringen ovan    

1.4.0  2007-02-22  Förändring av versamhetsår, flytt av 

årsmöte,uppdatering av StudentTV,samt lite små 

fix.  

1.5.0  10-04-23  UBS2 till SMBS ändring, strukit val av 

KFledamöter i Läsperiod 1 samt lite små fix.  

1.6.0  

  

11-04-15  Ändrat §6 angående antalet medlemmar som 

behövs för behörigt på sektionsmöten.   

1.6.1  12-02-29  Ändrat i §5 angående medlemskap  

1.6.2  2013-02-13  Ändrat i §7 angående årsmöte samt § 11.2  

1.6.3  2014-02-19  Ändrat i §7 angående STV och flyttad till §6  

1.6.4  2015-03-15  Ändrat i §6, lagt till underrubriken XP-el med 
innehåll.  

Ändrat i §15, underrubriken XP-el  

1.7.0 2016-11-14 Uppdatering av det styret 2015/2016 ej hade 

hunnit föra in 

  

  



§1. Föreningen  
Datasektionen vid Luleå tekniska universitet är en ideell studentförening. Datasektionen är 

ansluten till Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. Teknologkårens styrdokument har 

vid konflikt företräde framför Datasektionens stryrdokument. Föreningen har sitt säte i Luleå.  

  

§2. Syfte  
Datasektionens syfte är att:  

• Främja medlemmarnas utbildning genom utbildningsbevakning, 

utbildningspåverkan  och arbetsmiljöbevakning.  

• Tillvarata medlemmarnas intressen.  

• Utveckla och vidmakthålla kamratskap och sammanhållning teknologer emellan.  

• Stimulera intresset för teknik bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och 

teknologer.  

• Skapa goda relationer mellan teknologer och samhället i övrigt.  

  

§3. Obundenhet  

Datasektionen är religiöst och partipolitiskt obunden.  

  

  

§4. Verksamhetsåret  

Verksamhetsåret, tillika räkenskapsår, omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni.  

  

§5. Medlemskap  
Medlem av Datasektionen är varje student inskriven på något av utbildningsprogrammen som 

beskrivs i Teknologkårens Reglemente för sektioner  och som har erlagt kåravgift för aktuell 

termin. Såvida studenten inte aktivt väljer att tillhöra annan sektion under Teknologkåren, 

som studenten finner representerar ens intressen bättre. Dessutom kan alla studenter som 

tillhör någon av Teknologkårens andra sektioner välja att istället tillhöra Datasektionen.  

  

§6. Sektionsmöte  
Sektionsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall sammanträda minst en gång 

per läsperiod, dock ej under ferie- eller tentamensperiod.  

Kallelse och behörighet  

  

Sektionsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen skriftligen begära 

sammankallande av sektionsmöte tillkommer:   

• sektionens revisorer.  

• sektionens medlemmar, om minst tio (10) personer står bakom skrivelsen.  

  

  

  

  



  

Sektionsmötet är beslutsmässigt då:   

• kallelse, inklusive föredragningslista, anslagits på sektionens anslagstavlor samt 

skickats via e-post till alla som enligt Teknologkårens medlemsregister är 

medlemmar i Datasektionen senast sju (7) dygn, under pågående läsperiod, före 

mötet.   

• minst tjugo (20) medlemmar, utöver styrelsen, är närvarande.   

• Teknologkårens styrelse har fått kännedom.  

  

Mötes- och beslutsordning:  

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem. Varje medlem, förutom 

styrelseledamot, har en (1) röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Beslut fattas med 

enkel majoritet, undantaget ändring av dessa stadgar (§16),  upplösande av sektionen (§17) 

samt ändring av följande reglementen.  

• Reglemente för Datasektionens styrelse  

• Reglemente för Datasektionens resebidrag  

  

Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, förutom vid personval då ärendet istället 

bordläggs till nästa möte, vilket måste sammankallas inom tre (3) veckor.  

  

Vid sektionsmöte skall protokoll föras, som justeras av två (2) på mötet valda justerare.  

Protokoll skall så snart som möjligt efter mötet finnas tillgängliga på sektionens 

hemsida, Teknologkårens kansli samt sättas upp på sektionens anslagstavlor. Under 

punkten övriga frågor kan beslut ej fattas.  

  

Motioner:  

Till sektionsmöte har varje sektionsmedlem rätt att inkomma med motion, som behandlas av 

styrelsen. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dygn före mötet.  

  

På första sektionsmötet i varje läsperiod skall personval ske enligt (§11).  

  

På första sektionsmötet i läsperiod 1 skall följande ärenden avseende föregående 

verksamhetsår behandlas.  

• Verksamhetsberättelse  

• Revisionsberättelse  

• Ekonomisk berättelse  

• Styrelsens ansvarsfrihet  

XP-el   

• Verksamhetsberättelse   

• Ekonomisk berättelse  

• Revisionsberättelse  

• Styrelsens ansvarsfrihet  

Student-TV 



 Verksamhetsberättelse   

 Revisionsberättelse   

 Styrelsens ansvarsfrihet   

  

§7. Årsmöte  
Första sektionsmötet under läsperiod 3 sammankallas som sektionsårsmöte. Vid ordinarie 

årsmöte skall alltid följande ärenden behandlas:  

• Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår   

• Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår  

Student-TV:   

• Fastställande av budget för det kommande året   

I övrigt gäller samma regler som vid sektionsmöte (§6).   

  

§8. Extra årsmöte  
Extra årsmöte sammankallas efter styrelsebeslut. Rätt att hos styrelsen skriftligen begära 

sammankallande av extra årsmöte tillkommer sektionens medlemmar, om minst en tiondel 

(1/10) av medlemmarna står bakom skrivelsen.  

Endast i kallelsen specificerade ämnen får behandlas på mötet. I övrigt gäller samma regler 

som vid sektionsmöte (§6).   

  

  

§9. Styrelse  
Styrelsen består av nio (9) ledamöter, som väljs enligt (§11). Styrelsen skall arbeta i enlighet 

med "Reglemente för Datasektionens styrelse". Styrelsens mandatperiod omfattar tiden 1 juli 

till och med 30 juni nästkommande år.  

  

§10. Valberedning  
Valberedningen består av fem (5) sektionsmedlemmar, som väljs enligt (§11).  

Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till samtliga personval enligt (§11). Detta 

gäller ej vid nominering till valberedningen, då styrelsen istället agerar valberedning. I 

händelse av vakans på någon post, skall valberedningen nominera en tillförordnad ledamot 

till denna post. Valberedningens förslag anslås samtidigt med kallelse till respektive 

sektions/årsmöte. Motnomineringar skall ske senast på respektive sektionsmöte. Medlem i 

valberedning får ej kandidera till post, som valberedningen har till uppgift att förbereda.  

  

§11. Personval  
På första sektionsmöte i varje läsperiod skall personval ske enligt:  

• Läsperiod 2   

o 2 st valberedning (§10).  

• Läsperiod 3 

o Till Datasektionens styrelse: 

▪ Ordförande   



▪ Vice ordförande   

▪ Kassör   

▪ Informationsansvarig (Info)  

▪ Arbetsmarknadskontakt Armk) 

▪ Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)  

▪ Studiemiljöbevakningssamordnare (SMBS) 

▪ Sexmästare   

▪ XP-el ordförande  

o Andra poster: 

▪ Student-TV ordförande  

▪ Revisorer (§13)  

▪ 3 st valberedning (§10)   

▪ KF-ledamöter (§14)  

▪ Talman 

  

Om någon post blir vakant skall, om så är möjligt, en tillförordnad till denna post väljas av 

sektionsmöte. I händelse av att flera kandidater finns till en post skall beslut fattas med sluten 

omröstning. Nomineringsprocessen beskrivs i (§10).  

  

§12. Firmateckning  
Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.  

  

§13. Revision  
Revision av sektionens verksamhet och ekonomi utförs av en (1) internrevisor som är 

medlem i Datasektionen samt en (1) externrevisor som ej är medlem i Datasektionen. Dessa 

väljs enligt (§11). Internrevisor skall stämma av sektionens ekonomi tillsammans med kassör 

minst en (1) gång per läsperiod. Revisorerna ansvarar för revisionsberättelse vid årsmötet 

(§7). Vidare skall revisorerna rekommendera årsmötet att antingen ge ansvarsfrihet åt 

styrelsen, eller att inte göra det.  

  

§14. Kårfullmäktige (KF)  
KF-ledamöterna väljs enligt (§11). KF-ledamöterna skall arbeta i enlighet med 

"Reglemente för Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets fullmäktige". Vidare skall 

KF-ledamöterna:  

• Arbeta för att tillgodose sektionens och dess medlemmars intressen.   

• Informera sektionens medlemmar om arbetet i fullmäktige på sektionens hemsida 

samt på sektionsmöten.   

   

§15. Sektionsföreningar 
 En sektionsförening är en underförening till Datasektionen 



• XP-el (experimentverkstad elektronik)  

Ansvarig för utskottet är XP-el:s ordförande, som väljs enligt (§11). XP-el:s 

lokaler och utrustning får ej användas för personligt kommersiellt bruk. Klara 

regler för hur verksamheten skall bedrivas måste finnas. XP-el:s ordförande 

samt sektionens kassör skall var för sig ha teckningsrätt till samtliga XP-el:s 

konton. Endast XP-el:s ordförande har rätt att, utan styrelsebeslut, göra 

transaktioner i XP-el:s namn.  

XP-els ordförande för föregående läsår skall lämna in en revisionsberättelse, 

ekonomisk berättelse samt verksamhetsberättelse till Datasektionen styrelse 

senast tio (10) dagar innan Datasektionens första sektionsmöte under läsperiod 

1.  

XP-el skall arbeta i enighet med XP-els stadgar.   

• Student-TV  

Student-TV:s styrelse skall bestå av:  

• Ordförande, tillika ansvarig utgivare   

• Kassör, tillika vice ordförande   

• Fem (5) ledamöter   

Ordförande väljs enligt (§11).   

Kassör väljs på Student-TV:s årsmöte.  

Övriga ledamöter väljs på Student-TVs medlemsmöte.  

Kandidater till ordförande och kassör nomineras av Datasektionens valberedning, 

de nominerade, med undantag för ordförande, kan tillhöra godtycklig sektion eller 

kår vid Luleå tekniska universitet.  

  

Datasektionens kassör skall jämte Student-TV:s kassör disponera Student-TV:s 

samtliga konton. Student-TV:s budget skall granskas och godkännas av 

Datasektionens revisorer. Student-TV:s kassör skall lämna in revisionsberättelse 

samt budget för det kommande verksamhetsåret till Datasektionens styrelse senast 

tio (10) läsdagar innan Datasektionens årsmöte (§7). Student-TV:s ordförande skall 

lämna in en verksamhetsberättelse till Datasektionens styrelse senast tio (10) 

läsdagar innan Datasektionens årsmöte.  

  

Student-TV skall arbeta i enlighet med Stadgar för Student-TV vid Luleå Tekniska 

Universitet.   

  

§16. Stadgeändring  
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet av 

två (2) på varandra följande sektionsmöten, med minst tio (10) läsdagars mellanrum.  

Tolkningsrätt av dessa stadgar tillkommer sektionsmötet.  

Tillfällig, fram till nästa sektionsmöte, tolkningsrätt tillkommer styrelsen.  

  

§17. Upplösning  
Upplösande av föreningen kan endast ske genom beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet 

av två (2) på varandra följande sektionsmöten, med minst en (1) månads mellanrum. Mötet 

beslutar om hur föreningens tillgångar skall disponeras.  

  

§18. Stadgarnas giltighet  



Från och med 2015-03-15.  


