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Rapporter och Meddelanden
D-sektionens vårmöte 2021

1 Styrelsen
Sedan vårt senaste ordinarie sektionsmöte har vi framförallt arrangerat ett extra sek-
tionsmöte för att få nya stadgar och reglemente på plats. Parallellt med att ordna med
dessa styrdokument så har vi tillsammans med AD samlat in förslag på ny logotyp och
utefter dessa färdigställt ett förslag som vi lagt fram till detta möte. Utöver detta så har
vi i vanlig ordning deltagit i all råd vi sitter, varit kansliet behjälpligt och planerat för vår-
mötet.

2 Aktivitetsutskottet
AktU har fortsatt hålla i mindre distansevent för alla på sektionen så som rollspelskväl-
lar, brädspelskvällar, målning (aka. Bob Rossing) och filmkvällar. Vi har även hållit i två
större event; en livestreamad frågesport där 3 lag fick tävla mot varandra i äkta På Spå-
ret anda och D(iscord)-LAN. D(iscord)-LAN var ett väl genomfört samarbete mellan D-
AktU, D-LAN och Y-AktU som i mening ersatte det vanligtvis fysiska D-LAN. D-LAN stod
för att fixa spelturneringar och Y- och D-AktU löste pausunderhållning, kommentatorer
och live-studio. Överlag gick eventet bra och verkade vara uppskattat av sektionen.

Framöver taggar AktU inför det kommande vårvädret genom att uppmana sektionen till
att gå ut och röra på sig i eventet Åalking to Mordor (placeholder namn)". AktU fortsätter
även att tillsammans med GörU planera Pi-balen som är bestämt ska ske på distans.

3 Alumniutskottet
Vi i Alumniutskottet har planerat och anordnat en lunchföreläsning sedan sist. Vi plane-
rar just nu för fler föreläsningar under våren. Jobbar även just nu med att få ordning på
kontaktuppgifter till alumner och se hur vi kan förbättra sätt att ha kvar sådant på ett
GDPR-vänligt sätt.

4 Arbetsmarknadsgruppen

Postadress: Datateknologsektionen, Kårallen, Universitetet, 581 83 Linköping
Organisationsnr: 822002-1409 Bankgironr: 5644-8251
E-post: sekreterare@d-sektionen.se Hemsida: www.d-sektionen.se

mailto://sekreterare@d-sektionen.se
https://www.d-sektionen.se


Linköping 2021-01-31
Rapporter och meddelanden

Sida 2 (4)

Sedan vintermötet har vi valt ut ledningsgruppen och påbörjat rekrytering av kommitté.
Vi har även funderat över olika scenarion till hösten, haft möten med andra mässor och
sektionsstyrelserna. Vi har dessutom satt datum för mässan till 18/11, så skriv upp det i
kalendern redan nu!

5 D-Group
Efter det senaste mötet har vi fått två Pryos som sedan har valt ut D-Group för verksam-
hetsåret 21/22. Vi har gett dem några arbetsuppgifter för att hjälpa till med DÖMD och
det verkar som att de är oerhört taggade på att hjälpa till och jag tror de kommer ha ett
väldigt bra verksamhetsår.

Under den senaste tiden har vi planerat inför DÖMD som nu är nästa vecka. Allting känns
under kontroll och vi är oerhört taggade på att kunna arrangera något som vi verkligen
står bakom.

6 Donna
Vi har haft lunchföreläsningar under våren och en kommande. Vårt vårevent är i full rul-
le och kommer snart presenteras, det vill ni ej missa! Även cykelfesten med Aktu är vi
taggade på. Nu har vi även fått våra bebisar och är sjukt taggade på det!!

7 Festkommittén
Jubileumsveckan står för dörren! Det kommer dra igång 3e maj och hålla på till den 8e.
Veckan kommer bestå av lite olika distansaktiviteter och sedan avslutas med en sittning
på distans. Under denna sittning så kommer även STABENs temasläpp att inträffa med
lite annat spännande så missa inte det!

8 Infoutskottet
Sedan förra mötet har vi: hjälpt diverse utskott/grupper publicera information i våra
kanaler, hållit i samt publicerat intervjuer inför vårmötet, arbetat med sektionens sidor i
nästa nummer av LiTHanian och spånat på olika idéer inför sektionsfotograferingen.
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Innan slutet av läsåret så ska vi producera våra LiTHanian-sidor samt genomföra sek-
tionsfotograferingen på något sätt, beroende på pandemi-situationen.

9 Marknadsföringsutskottet
Vi har jobbat med att skapa inlägg till instagramen och hemmissionering

10 Näringslivsutskottet
Vi i näringslivsutskottet har under våren planerat och börjat hålla i ett antal event. Re-
sponsen har överlag vart bra.

Vi har även skött marknadsföring som kommit ut med jämna mellanrum. Vi håller även
på att fila på ny samarbetsavtal inför höstterminen.

11 Pubutskottet
Ingenting har gjorts sedan senaste mötet. Vi hoppas på att kunna driva pubar i höst istäl-
let.

12 STABEN 21/22
Fortsatt planera för höstens mottagning. Detta bland annat genom att sy stass, träna på
gückel, planera aktiviteter, knyta band med massor av företag och rekrytera faddrar. Utö-
ver det har vi även planerat och förbereder nu för vårt temasläpp... :O

13 Utbildningsutskottet
Vi har utfört utvärderingar samt utsätt Marco kuhlmann som årets pedagog på d-sektionen
samt sektionens nominering till Linteks pris gyllene moroten.
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14 Valberedningen
Har slängt upp en policy och urvalsprocess på d-sektionens hemsida för att jobba mot
att valberedningens arbete ska vara så transparent som möjligt. Har uppdaterat post-
beskrivningar på hemsidan för att försöka öka söktrycket på poster. Har hållit i rekryte-
ringsprocess inför vårmötet där vi har intervjuat tidigare som suttit på posterna, tagit
fram kravprofiler, öppnat ansökan, tagit fram intervjufrågor utifrån kravprofilerna, hål-
lit i intervjuer, tagit fram nomineringar genom att väga kandidater mot våra kravprofiler
samt mot varandra.

15 Webbgruppen
Vi har fixat mer i D-cide: nu kan man lägga till gäster genom adminpanelen och även ska-
pa flervalsomröstningar. Under resten av terminen planerar vi att utveckla en sida för
smidig betalning efter användande av sektionsbilen, en sida för smidigare digitala utlägg
för sektionsaktiva, samt en sida för medlemmar att kunna se sektionens budget.

16 Werkmästeriet
Werk har inventerat overaller, märken och rervärer. Utöver det har det inte blivit så myc-
ket på grund av pandemin.
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