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Måldokument 19/20 
Huvudvision 
Datateknologsektionen vid Linköpings universitet har till uppgift att bevaka och tillvarata 
medlemmarnas intressen, samt att sprida information om utbildningarna internt såväl som 
externt. Sektionen har också till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sektionens 
medlemmar och arbeta för en god studiesocial miljö på universitetet. 
 
Sektionen ska arbeta för att, på lång sikt, samla alla datautbildningar vid Linköpings tekniska 
högskola under samma sektion. Sektionens utbildningar ska hålla världsklass, vara relevanta för 
sin samtid och framtid samt vara det självklara valet för nya studenter. 
 
Styrelsen ska aktivt arbeta för att styrelsen i framtiden ska bli ett strategiskt organ som i första 
hand ska arbeta med frågor och projekt som gynnar sektionen på lång sikt. Detta med avsikten 
att ge utrymme för en bättre och mer genomtänkt verksamhet.  Styrelsen ska förbereda sin 
verksamhet för att möjliggöra ändringar i dess struktur. 

Mål 

Utbildning 
Datateknologsektionen ska ha ett fortsatt starkt samarbete med LinTek. 
Datateknologsektionen ska fortsätta främja samarbeten med olika sektioner och föreningar.  
Utbildningarna inom Datateknologsektionen ska hålla hög kvalité. 
Alla datateknologstudenter ska känna sig rättvist behandlade och kunna påverka sin utbildning. 

Studiesocialt 
Datateknologsektionen ska aktivt arbeta för att förbättra sammanhållningen mellan alla 
medlemmar. 
Datateknologstudenter ska ha ett gott rykte bland anställda och studerande vid universitetet. 
Det ska vara både attraktivt, förmånligt och hållbart att engagera sig i Datateknologsektionen.  
Datateknologsektionen ska erbjuda möjligheter för medlemmar att visa sin sektionstillhörighet. 
Datateknologsektionen ska erbjuda goda möjligheter att genomföra olika typer av evenemang 
som håller hög kvalité för sektionens medlemmar. 
Styrelsen ska underlätta för sektionens utskott att bedriva sin verksamhet. 
Styrelsen ska uppmuntra och underlätta kommunikation och samarbete mellan sektionens 
verksamheter.  
Till gagn för framtiden ska sektionens historia nedtecknas. Detta gäller även för de sektioner 
som sammanslagits med Datateknologsektionen. 
Styrelsen ska aktivt arbeta för kunskapsbevaring inom sektionens verksamheter.  
Styrelsen ska aktivt söka förslag på förbättringar som kan göras inom sektionen. 
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Näringsliv 
Datateknologstudenter ska ha ett gott rykte och vara attraktiva i näringslivet. 
Datateknologsektionen ska vara en attraktiv samarbetspartner och föra ett nära samarbete med 
näringslivet som gynnar sektionen och dess medlemmar.  
Datateknologstudenter ska erbjudas goda möjligheter till kontakter med näringslivet. 

Miljö 
Datateknologsektionen ska vara en ”Grön Sektion”, det vill säga uppfylla Linköpings universitets 
kriteriedokument för Gröna Sektioner.  
Datateknologstudenter ska kunna påverka sin arbetsmiljö. 
Datateknologsektionen ska främja välmåendet bland studenterna på sektionen. 
Styrelsen ska presentera en miljöplan med tidsbestämda mål. 
Alla utskott ska delta i sektionens miljöarbete genom att utse en miljöansvarig. 

Digitalisering 
Datateknologsektionen ämnar att ligga i framkant med att digitalisera sin verksamhet. 
 


