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Motion angående om införande av Ekonomigruppen 
Sektionskassören är ansvarig för arbetet med sektionens ekonomi i större drag. Med tanke på arbetsbördan, 

sektionens tillväxt och storlek har det funnits behov av att minska på arbetsbördan. Med detta har sektionen 

under senaste året infört ett nytt utskott, Ekonomigruppen (även kallat DEG) med syfte av att underlätta och 

förbättra sektionens ekonomiska verksamhet. Detta genom att hantera delar av den operativa verksamheten 

som sektionskassören ansvarar för. Utskottet består för nuvarande av 3 medlemmar inklusive ordföranden och 

förväntas ha mellan 3 till 5 medlemmar, med två invalsperioder per verksamhetsår. Konceptet att ha ett 

utskott likt DEG kommer ursprungligen från M-Sektionens SkattU som visade hur ett sådant utskott kan bidra 

till en mer kontinuerlig och hållbar verksamhet inom ekonomin. Därmed har liknande verksamheter påbörjats 

inom D-Sektionen och I-Sektionen under 2018/2019. 

Därför anser vi att utskottet ekonomigruppen ska införas som ett officiellt utskott. Nu i början kommer 

utskottet fokusera på det operativa och fastställa rutiner i hur utskottet ska arbeta. Det långsiktiga målet är att 

utskottet ska ansvara för större delen av sektionskassörens operativa verksamhet samt driva projekt för att 

förbättra sektionens ekonomiska verksamhet. För sektionskassören innebär det att hen kan fokusera på mer 

strategiska frågor och utmaningar att ta sig an, tillsammans med DEG. Utskottets roll i förhållande till övriga 

kassörer inom sektionen är något som får diskuteras för respektive verksamhetsår om vilket samarbete man vill 

ha mellan parterna. En notering är att utskottsmedlemmarna inom DEG inte är personligt ansvarig för det 

arbete som DEG genomför (bortsett från ordförande). Slutligen, med tanke på det intresset för poster med 

fokus inom ekonomi, så kommer DEG att fungera som en mjukare väg att lära sig mer om ekonomi och om 

sektionens ekonomiska verksamheter. Detta ger grund och erfarenhet till att ta sig an med tyngre poster 

framöver.  

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

Att efter §10.11.2.2 i reglementet lägga till: 

§ 10.12  Ekonomigruppen 

§ 10.12.1 Uppdrag 

Utskottets uppgift är att arbeta med den ekonomiska verksamheten som sektionskassören ansvarar över. 

§ 10.12.2 Organisation 

§ 10.12.2.1 Ordförande 

Ordförande i ekonomigruppen leder och organiserar utskottets arbete.  

§ 10.12.2.2 Utskottet 

Utskottet skall i första hand bestå av sektionsmedlemmar. Finns anledning att rekrytera ickesektionsmedlem 

skall valet motiveras inför sektionsstyrelsen. Utskottets medlemmar utses av sektionsstyrelsen på förslag av 

ordföranden för ekonomigruppen. 

Att under §3.2 i reglementet lägga till: 



  Linköping 2019-11-03 
Motion 

 
 
 

 

Postadress Organisationsnr E-post 
Datateknologsektionen 822002-1409 info@d-sektionen.se 
Kårallen, Universitetet BankGiro-nr Webbplats 
581 83 LINKÖPING 5644-8251 www.d-sektionen.se 

• Vara ordförande i ekonomigruppen  
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