
Styret 17/18 

Allmänt 
Härmed tackar Styret 17/18 för sig med nedanstående verksamhetsberättelse. Kort sagt ser 
vi vårt år som framgångsrikt. 

Mål 
Vi tog fram mål med året som vi arbetat efter. Det största arbetet är presenterat därefter. 
 
Ett av de främsta målen var att arbeta för att styret skall ses som ett strategiskt organ, något 
som vi tyckte begränsas framförallt av den (långa) listan av aktiviteter som genomförts. Detta 
var något som blev sanning, dock inte helt tack vare oss men tack vare de motioner som 
inkom till Vårmötet. Även om det diskuterades länge och väl var vi nöjda med resultatet. 
 
En mycket omtalad policy vi tog fram var Rekryteringspolicyn. En policy med avsikt att ge 
alla utskotten liknande förutsättningar när det kommer till rekrytering. Dels bad vi 
ansökningar granskas av Vice ordförande samt att sektionens kanaler först presenterade en 
ansökan. 
 
Kanslimötena har tidigare ansetts mindre värdefulla och blev på så sätt något vi ville 
förbättra. Med en bättre struktur, tydligare inlämningar vad gäller veckorapporter och (enligt 
oss) intressantare diskussioner gjordes kanslimötena mer intressanta. 
 
Vi ville låta Styret och sektionen synas mer. Försök gjordes under Nolle-P att ge tydlig och 
enkel information samt kontaktvägar. Det uppmuntrades också till utskott och 
sektionsmedlemmar att använda sektionens instagram veckovis, något som till en början 
användes flitigt. Slutligen utsågs en instagramansvarig. 
 
I övrigt så uppmuntrades utskotten till att göra äskningar till alla möjliga projekt för förbättra 
och förenkla deras arbeten. Detta då sektionens ekonomi var god. Detta gav goda resultat, 
framförallt kunde Werkmästeriet genomföra en renovering av A15-förrådet. 

Mål sedan tidigare 
Från tidigare år fanns tydliga byggstenar som fortsattes på.  
 
En av dessa är effektivare sektionsmöten. Ett arbete som tar lång tid. 
Röstningssystemetutvecklades tack vare Webb/Infoutskottet. Utöver det så gjordes försök 
med att tidsbegränsa diskussioner, presentationer och kandideringar. Det var svårt att mäta 
faktisk förbättring, men känslan var bra. För diskussioner var avsikten att se om 
diskussionen i fråga gått i cirklar, om inte tilläts den fortsätta. För presentationen var tanken 



att dels ge flera kandidater (om så var fallet) till en post lika förutsättningar. För poster med 
en kandidat var det ett sätt att se till att inte allt för många onödiga frågor ställdes. 
 
Webshopen utvecklades ytterligare och vi presenterade fler plagg än tidigare år. Samtidigt 
utsågs en Webshop-ansvarig med avsikten av att avlasta Styret från det ansvaret. 
Webshopen sålde bra och vi hade ambitioner att utveckla den ytterligare. 
 
En annan tidigare byggsten var konversationen med Ling-sektionen, med vårt mål att överta 
studenter från dem. Från tidigare år fanns en undersökning med positivt resultat från 
DI-studenter. Vi vidareutvecklade detta genom kontakt med en DI-student med liknande 
åsikter, han presenterade sin (tillika vår) motion på ett av deras sektionsmöte där jag också 
svarade på frågor. Tyvärr röstades motionen ned och arbetet stannade av efter det. Istället 
har ett näringslivssamarbete initieras där DI-studenter bjöds in till våra arrangemang av 
NärU. Diskussionen om Ling fortsatte även i LinTeks ordföranderåd, med slutsatsen att man 
skulle behöva splittra hela Ling-sektionen och låta respektive del gå till respektive sektion. 
 
Vi fortsatte även med mid-off, något som styret 16/17 introducerat. 

Event 
Nedan listas de events som genomfördes under året, nämligen: 
 

● Diverse aktiviteter i Nolle-P (campusvandring, korvgrillning, hajk-frukost, 
ovve-försäljning, tal på nollesittningen) 

● Bås på Kalasmottagningen 
● Kanslikickoff 
● Inspirationsföreläsning 
● 3 sektionsmöten 
● Sektionsaktivas kickoff (sittning i gasquen) 
● Sektionsaktivas midoff (cykelfest)  
● Sektionsaktivas fuck-off (återupplivat kryssningen) 
● Kansliöverlämning (utbildningsdag med gamla och nya kansliet) 

 
Utöver detta hade Styret en intern teambuilding på campingen i Västervik, lite 
gyckelframträdanden, en sittning med andra sektionsstyren och vi fick vinna F1 Röj! 
 
 
 

Styret 17/18 genom sektionsordförande Jacob Lundberg 


