
 

Motion angående Aktivitetsutskottet och D-LANs struktur 
Bakgrund 

På vintermötet under verksamhetsåret 18/19 röstades en motion angående strukturen i 
Aktivitetsutskottet igenom. Som del av förändringen delades utskottet upp i två undergrupper: 
Aktivitetsgruppen och D-LAN. Dessa fick en gemensam Aktivitetshanterare och Aktivitetskassör 
som förtroendevalda ytterst ansvariga. Syftet var att tydliggöra de förtroendevaldas ansvar genom 
att lägga de två grupperna, och eventuella framtida undergrupper, på samma strukturella nivå. 
Förändringen ämnade också lyfta utskottets uppdrag att uppmuntra och stödja 
sektionsmedlemmar med egna idéer på aktiviteter till en högre nivå. 
 
Även om förslagets andemening var god och som vi ser det ska bevaras så upplever vi ett antal 
problem. Det finns problem som vi anser är en direkt följd av förändringarna, samt ett antal 
problem som existerat under lång tid som förändringarna ämnade lösa men som vi inte anser utgör 
förbättringar. 
 
Först och främst har vi ett intresse av att göra arbetet i utskottets olika ansvarsroller bättre och 
mer givande. 
 

 

Aktivitetshanterare 

Aktivitetshanteraren har en i nuläget skev ansvarsroll när det gäller utskottets undergrupper, där 
den som sitter på posten har yttersta ansvaret för grupperna, men leder inte något av 
undergruppernas arbete. Aktivitetshanteraren kan alltså i praktiken välja att inte vara del av 
grupperna. Vi anser att detta alternativ är problematiskt. Att den förtroendevalda ordföranden för 
utskottet inte leder gruppens arbete riskerar göra att personen som förväntas delge sektionen och 
övriga förtroendevalda information om hur arbetet i grupperna går inte är den som har bäst koll på 
verksamheten. Vi anser också att man ska sträva efter att alla sektionsaktiva ska få känna 
gruppsamhörighet i utskotten man tillhör, i synnerhet om man tar högre förtroendevalda 
positioner som oftast tar mer tid. I nuvarande form saknas tydlig roll som gör det självklart att 
aktivitetshanteraren ska vara del av grupperna, vilket reflekterar den strävan dåligt. 
 
Aktivitetshanterarens största uppgift förväntas vara att hantera idéer på aktiviteter från 
sektionsmedlemmar, men då detta arbete i stor mån handlar om att ta ekonomiska beslut delegeras 
stora delar av det arbetet till Aktivitetskassören. Detta gör Aktivitetshanterarens praktiska roll i 
utskottet än mer tunn. 
 



 

Aktivitetskassör 

Aktivitetskassören har ett splittrat arbete som också är mycket skevt fördelat över 
verksamhetsåret. Höstterminen är oftast relativt lugn, då utskottet per design inte är fulltaligt 
förrän under hösten. Detta gör stora, ekonomiskt tunga aktiviteter svåra att anordna tidigt, och 
både Aktivitetsgruppens större aktiviteter, samt D-LAN, ligger under våren. 
 
Kombinerat med arbete gällande ekonomisk hantering av aktiviteter från sektionsmedlemmar blir 
rollen som Aktivitetskassör onödigt splittrad och stundvis mycket tung, vilket ökar stressen och gör 
posten mindre attraktiv. 
 
Vi anser följaktligen att det med nuvarande strukturen gör det svårt för Aktivitetskassören att vara 
nog insatt i hela ekonomin, då den tvingas engagera sig i många olika grupper samtidigt. 
 

Aktivitetsgruppens ordförande  

Aktivitetsgruppens ordförande är inte förtroendevald. Detta innebär att den i nuläget inte har en 
naturlig plats som del av kansliet och ges således inte samma privilegier eller ansvar som övriga 
ordföranden på sektionen. Aktivitetsgruppens ordförande förväntas inte delge sektionen någon 
verksamhetsberättelse, trots att det är den personen som lett arbetet med gruppen under året. 
 
Att personen inte är förtroendevald upplever vi också skapar problem med informationsflödet; 
Aktivitetsgruppens ordförande har samma behov av information från sektionens styrelse samt 
kansli som de förtroendevalda, men strukturen gör detta otydligt och riskerar göra att information 
inte delges på ett bra sätt på grund av att Aktivitetshanteraren får agera mellanhand.  
 
Att aktivitetsgruppens ordförande inte är förtroendevald leder också till att aktivitetshanteraren får 
föra dennes ord i kansliet och agera mellanhand även i denna aspekt. Aktivitetsgruppens 
ordförande får således det svårt att påverka beslut på högre nivå som kan komma att röra gruppens 
verksamhet. Då ordförande är mer insatt i gruppens verksamhet än aktivitetshanteraren anser vi 
det vara rimligt att diskussioner inte går genom aktivitetshanteraren. 
 

Projektledare, D-LAN 

D-LANs projektledare har aldrig varit förtroendevald, och detta har orsakat samma typer av 
problem som drabbar Aktivitetsgruppens ordförande (se ovan). I första hand har vi ett intresse av 
att ge projektledaren för D-LAN ett större eget ansvar och mer kontroll över arbetet i sin grupp. 
 

 
 
Problemen vi identifierat är delvis till följd av våra erfarenheter under verksamhetsåret hittills, 
men är i första hand principiella problem gällande utformningen av utskottet och dess roller, 



 

oberoende av hur det fungerat i år. Många av problemen är också sådana som existerat under lång 
tid, i synnerhet gällande D-LANs plats som ett projekt inom utskottet. Att vi upplevt problem under 
de senaste månaderna utgör alltså inte grunden till varför dessa förslag läggs. Däremot ser vi att 
våra erfarenheter styrker det vi ser som problem, och motiverar oss att lägga förslag under detta 
möte i syfte att förbättra möjligheten för nästa ansvariga i utskottets grupper att bedriva bra, roligt 
och givande arbete. 
 
Våra förslag nedan grundar sig på gemensamma åsikter gällande Aktivitetsgruppen och D-LANs 
arbete, samt de roller som gruppledarna samt utskottets förtroendevalda ska ha. 

Förslag 

Aktivitetsgruppen 

Vi föreslår att Aktivitetsgruppen ska sluta existera som undergrupp. Gruppen ska istället utgöra 
kärnan i utskottet, och benämnas som Aktivitetsutskottet. 
 

D-LAN / D-LAN-gruppen 

Vi föreslår att D-LAN ska sluta existera som undergrupp, och istället utgöra ett nytt utskott. 
Utskottet ska ha egen ekonomi, och leds av en förtroendevald ordförande. Utskottet ska också ha en 
förtroendevald kassör, i linje med övriga utskott med egen ekonomi. 
 
Utskottet ska benämnas som D-LAN-gruppen. Utskottet har som uppdrag att anordna minst ett LAN 
under verksamhetsåret som ska rikta sig till studenter både på och utanför sektionen. Detta stödjer 
även utvecklingen av D-LAN som ges möjligheten att ordna övriga aktiviteter utanför det LAN som 
nu ordnas.  
 

Aktivitetshanterare / Aktivitetsgruppens ordförande 

Vi föreslår att Aktivitetsgruppens ordförande återgår till att vara förtroendevald och ytterst 
ansvarig för Aktivitetsutskottet. Detta innebär i praktiken att ansvaret att leda gruppens arbete 
läggs på Aktivitetshanteraren, likt hur det var före omstruktureringen, och rollerna slås ihop till en 
post. Aktivitetshanteraren ska dock inte längre vara ytterst ansvarig för D-LAN, och förväntas i 
praktiken inte heller utföra operativt arbete gällande aktiviteter från sektionsmedlemmar. 
 

Aktivitetskassör 

Aktivitetskassörens roll kommer, givet de förslag vi nämner ovan, att förändras. Att göra D-LAN till 
ett eget utskott med egen kassör innebär att det ansvaret frigörs från Aktivitetskassören. 
 



 

Utöver detta vill vi fortsättningsvis benämna Aktivitetskassören som Aktivitetsutskottets 
kassör/vice ordförande, med anledning av att vi vill att del av kassörens operativa ansvar är att 
stödja sektionsmedlemmar som vill anordna egna aktiviteter och att denna benämning tydliggör 
detta. 
 

D-LAN-gruppens ordförande 

D-LAN-gruppens ordförande är en ny förtroendevald post som leder D-LAN-gruppens arbete. 
Ordföranden ansvarar för att utskottet genomför sitt arbete i enlighet med dess uppdrag som 
specificerats i reglementet. Ordföranden presenterar en verksamhetsberättelse på sektionsmöte 
efter att verksamhetsåret är slut. 
 
D-LAN-gruppens ordförande väljs ut på vårmötet. 
 

D-LAN-gruppens kassör 

D-LAN-gruppens kassör är en ny förtroendevald post som ansvarar för att D-LAN-gruppens 
ekonomi sköts på ett bra sätt och att bokföringen utförs enligt god redovisningssed. 
D-LAN-gruppens kassör presenterar ett förslag på utskottets budget för nästkommande 
verksamhetsår på vårmötet. 
 
D-LAN-gruppens kassör väljs ut på vårmötet. 

Yrkande 

Med ovanstående anledningar yrkar vi: 
 
Att i reglementet under §3 ändra: 
 

§3.7 Aktivitetskassör 
Det åligger aktivitetskassören att: 

● Sköta aktivitetsutskottets bokföring i enlighet med §3.1.1. 
● På vårmötet presentera ett budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.  
● Betala fakturor i tid samt följa upp icke betalda fordringar. 
● Rapportera det ekonomiska läget till sektionsstyrelsen. 

 
till 
 

§3.7 Aktivitetsutskottets kassör/vice ordförande 
Det åligger aktivitetsutskottets kassör/vice ordförande att: 

● Sköta aktivitetsutskottets bokföring i enlighet med §3.1.1. 



 

● På vårmötet presentera ett budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.  
● Betala fakturor i tid samt följa upp icke betalda fordringar. 
● Rapportera det ekonomiska läget till sektionsstyrelsen. 
● Uppmuntra och stödja medlemmar som vill göra egna aktiviteter. 

 
Att i reglementet under §3 lägga till: 
 

§3.8 D-LAN-gruppens kassör 
Det åligger D-LAN-gruppens kassör att: 

● Sköta D-LAN-gruppens bokföring i enlighet med §3.1.1. 
● På vårmötet presentera ett budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.  
● Betala fakturor i tid samt följa upp icke betalda fordringar. 
● Rapportera det ekonomiska läget till sektionsstyrelsen. 

 
Att i reglementet under §5 lägga till: 
 

§5.16 D-LAN-gruppens ordförande 
Det åligger D-LAN-gruppens ordförande att: 

● Vara ordförande i D-LAN-gruppen (Se §10.12). 
 
Att i reglementet ta bort §10.8.2 Projekt. 
 
Att i reglementet ta bort §10.8.3 Organisation. 
 
Att i reglementet ta bort §10.8.4 Undergrupper. 
 
Att i reglementet under §10.8 lägga till: 
 

§10.8.2 Organisation 
§10.8.2.1 Aktivitetshanterare 
Aktivitetshanteraren leder och organiserar aktivitetsutskottets arbete. 
 
§10.8.2.2 Kassör/Vice ordförande 
Se §3.7. 
 
§10.8.2.3 Utskottet 
Utskottet, exklusive kassör/vice ordförande, utses av aktivitetshanteraren. Utskottet skall i 
första hand bestå av sektionsmedlemmar. Finns anledning att rekrytera 
icke-sektionsmedlem skall valet motiveras inför sektionsstyrelsen. 

 
Att i reglementet under §10 lägga till: 
 



 

§10.12 D-LAN-gruppen 
§10.12.1 Uppdrag 
D-LAN-gruppen ska verka för att öka sammanhållningen mellan sektionens medlemmar, 
samt stärka sektionens position mot näringsliv, genom anordnandet av LAN-evenemang. 
 
D-LAN-gruppen ska under verksamhetsåret genomföra minst ett LAN-evenemang som 
riktar sig till samtliga studenter på universitetet. 
 
Utskottet har som ekonomisk målsättning att efter avslutat år ha nollresultat. 

 

§10.12.2 Organisation 
§10.12.2.1 Ordförande 
Ordföranden i D-LAN-gruppen har till uppgift att leda och organisera utskottets arbete. 
 
§10.12.2.2 Kassör 
Se §3.8. 
 
§10.12.2.3 Utskottet 
Utskottet, exklusive kassör, utses av D-LAN-gruppens ordförande. Utskottet skall i första 
hand bestå av sektionsmedlemmar. Finns anledning att rekrytera icke-sektionsmedlem 
skall valet motiveras inför sektionsstyrelsen. 
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