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Styrelsens verksamhet

Året tar sin början
Styret valdes av vinter- och vårmötet 2020 och tillträdde 1 juli 2020. Förberedelserna gjordes
redan under våren, med fokus på perioden efter fyllnadsvalet på vårmötet i april. Eftersom att
pandemin slog till under våren så höll vi oss uppdaterade kring hur verksamheten påverkades,
men vi kunde liksom många andra inte föreställa oss vilken påverkan det skulle ha på vårt
verksamhetsår. Nästan all planering och visioner som gjordes under våren och sommaren fick se
sig besegrade av pandemin som kom att kanta hela verksamhetsåret 20/21.

Vår officiellt första verksamhet var deltagande under mottagningen, där vi i dialog med STABEN
såg till att kunna vara behjälpliga på olika sätt. Därefter var det inspirationsföreläsning och
rekryteringsperiod som gällde, kombinerat med ett levande hopp om att sektionsaktivas kickoff
skulle kunna bli av – men sen i slutet av oktober kom knockout:en och den fysiska verksamheten
var nere för räkning.

Pandemihanteringen
Efter att D-Groups åvveinvigning och STABENs ettansittning – två välgenomförda evenemang –
så var det slut på det roliga. Efter en tät dialog med D-Group, TBi och Bi6 om festhelgen i oktober
så kom nådastöten när regionen fick skärpta rekommendationer och all verksamhet
nödbromsades. Styrelsen höll extrainsatt möte och formulerade riktlinjer för sektionens
verksamhet som infördes omedelbart, och all verksamhet fick ställas om eller ställas in.

Pandemin kom sedan att prägla hela resten av året, där samtliga möten blev digital och likaså
närmast all aktivitet bortsett från några evenemang under vårterminen. Styret har under hela
året varit delaktiga i olika forum för diskussion kring pandemiläget och pandemihanteringen,
bl.a. genom extramöten med LinTek samt frågestunder med fakultetsledningen.

Verksamhet på distans
Istället för ett storslaget julmys i Baljan (som faktiskt var bokat och planerat!) så blev det en
julstream på distans – ett kul inslag tyckte i alla fall vi i styret! Inte minst samlades det in pengar
till Musikhjälpen, och D-Band fick köra lite liveshow.
Våren kickades igång med ännu ett sektionsmöte på distans, och efter lite överläggning om var
energin skulle fokuseras så satte styret igång ett omfattande arbete med att revidera
styrdokument; något som resulterade i ett extrainsatt sektionsmöte för att klubba igenom
stadgeändringar definitivt redan till vårmötet. Under denna period valde även en av
ledamöterna, Jani, att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot, men fortsatte sitt engagemang
genom arbetet med sektionens sidor i LiTHanian.
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Styret har även under året haft utbyten med andra D-styren runt om i landet genom D-Forum,
som liksom mycket annat blev digitalt istället för en helg i Stockholm (tyvärr, för oss). Vi har
även deltagit i värdegrundsworkshop som initierats av LiU, samt i en strategiworkshop för
framtidens LiU. Tyvärr fick vi även ställa in planer på att ha ett sektionsaktivas under våren, men
våra efterträdare räddade situationen där vi hoppade in och jobba för att låta de sektionsaktiva
festa till det i början av hösten istället.

Sammanfattningsvis
Kort och gott blev det ett år kantat av stor ovisshet och många förändringar. Vi vill rikta ett stort
tack till alla som visat tålamod och förståelse för alla krav som behövt ställas, och också för alla
de utskott som ställde om och anpassade sin verksamhet för att förgylla tiden för alla sektionens
medlemmar under detta tråkiga år.

Kärlek!
Styret 20/21

Postspecifikt arbete under året

Ordförande (Carl Magnus Bruhner)
Under året har jag varit ytterst ansvarig för styrelsen och sektionens arbete. Att året till stor del
har kretsat kring pandemihantering är nog ingen större hemlighet, men varje år har sina
utmaningar att hantera. Under året har jag kallat till möten med styrelsen varje vecka, för att
åtminstone informellt stämma av läget med individuellt arbete och läget på sektionen. Utöver
detta har jag lett sektionsmöten vid totalt fyra tillfällen, vilket enligt mig har fungerat väl trots
att vi tvingades hålla samtliga möten på distans.

Utöver de mer synliga uppdragen på sektionen har jag även deltagit i ordföranderådet i
Linköping (OR-L) som letts av kårordförande, och där vi i samband med de kraftigt skärpta
restriktionerna i oktober hade möte med samtliga tekfak-sektioner i både Linköping och
Norrköping. Överlag har dessa råd varit till stor nytta under pandemin för att koordinera
hanteringen och bättra på samarbetet. Utöver detta har jag även kunnat “dubbelreppa” i LinTeks
kårfullmäktige där jag haft en ordinarie plats, vilket gjort att jag deltagit aktivt (men på
personligt mandat) istället för att representera som ordförande vid enstaka tillfällen. Dessutom
har jag deltagit vid Baljans årsmöten under höst och vår.

Utöver detta har jag även extraknäckt som kolumnist i daxRedax, fritidsforskat i LiTHanian från
70-/80-talet samt med stor glädje deltagit på sektionens jubileumsfirande!
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Vice ordförande (Aleksi Evansson)
Med start före sommaren inför verksamhetsåret kallades till kanslimöten av vice ordförande.
Till dessa bjöds förtroendevalda på sektionen in för att delge och ta del av aktivitet i sektionens
olika utskott och delar. Vid föreningsstämmor under verksamhetsåret lämnades ett antal poster
vakanta, så ett samarbete styrelsen genom vice ordförande och valberedningen emellan hölls för
att tillsätta dessa i efterhand. Arbete med ny stadga och reglemente genomfördes tillsammans
med övriga styrelsen under framförallt våren. Under året deltog vice ordförande även på
ordföranderåden kallade till av LinTek för diskussioner och informationsutbyte, där mycket tid
lades på hantering av problem till följd av pågående pandemi, ett arbete som även den egna
styrelsen lade mycket tid på.

Kassör (Dag Jönsson)
Jobbade mycket med den ekonomiska verksamheten, strukturerade om så att “egen ekonomi”
slutade vara en grej, började med gemensam bokföring istället för att det sköttes i 6 olika böcker,
vilket har öppnat upp möjligheten för att DEG ska kunna hjälpa alla utskott och inte bara
sektionskassören, det har också lett till att bokföringen blivit simplare överlag. Bytte bank med
målet att få igång integration mellan Fortnox och banken, vilket har underlättat arbetet med
bokföringen, då det har minskat mängden manuellt arbete.
Lade fram en gemensam budget för hela sektionens verksamhet istället för att 6 enskilda
budgetar togs fram. Detta gör det möjligt att se helheten mycket lättare. Arbetade för att
överlämningen skulle bli så bra som möjlig då alla kassörer var på utvalda i tid (typ) för en gångs
skull.

Kassörsråden handlade i stor del om corona, hur det påverkade varje sektion, och vilket stöd
man kunde få från LinTek och LiU. D-sektionen klarade coronatiden rent ekonomiskt bättre än
de andra sektionerna, mycket på grund av den höga likviditet sektionen har byggt upp under
flera år. Detta ledde också till att mycket av det ekonomiska stöd som LinTek erbjöd inte var
applicerbart på oss.

Sekreterare (Vilhelm Melkstam)
Året började med att jag tillfälligt tog på mig de vakanta rollerna som infochef och webbmaster,
framförallt i syfte att hålla dessa utskott flytande. Det mesta av detta arbete handlade om utskick
av D-sektionens infomail. Under året har det mesta arbete handlat om vanliga
sekreterare-uppgifter som att förbereda dokument och skriva protokoll till våra fyra
sektionsmöten under året (ett var extra-insatt), samt att skriva protokoll till de protokollförda
styrelsemöten vi hade. Mycket arbete handlade också om de nya reviderade styrdokumenten,
där min huvuduppgift var att skriva ihop våra idéer och ändringar. Jag var även tidigt med och
tog fram en enkel broschyr som kan användas i reklamsyfte för sektionen.
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Arbetsmiljöombud (Fabian Blom)
Under året låg fokus kring min post till stor del under fokus av organisatorisk arbetsmiljö då den
fysiska arbetsmiljö kändes irrelevant då större delen av året var undervisningen på distans.
Alltså hur kan vi förbättra vår konstruktion (styrdokument, sektionskultur) av organisationen
för att arbetsmiljön skulle kunna förbättras.
Fokuset låg kring vår delaktighet som 'Grön sektion' något som jag från mina företrädare hade
hört var ett onödigt samarbete. Efter att analysera dokumenten som gällde grön sektion samt
delvis analyserat belastningen. Detta ledde mig till att få fram att ‘Grön sektion’ är kanske inte
det bästa av miljöplanerna men på grund av att det är ett låst dokument kan man veta att
miljöarbetet kommer fortskrida.

På vårterminen startade jag en diskussionsgrupp baserad i en insändare av en sektionsmedlem.
Där fokus låg på avhopp från ensamma Ettan i period 2 under första terminen. Hoppet var att
om dippen av sektionsaktiviteter som sker under den perioden skulle kunna bli mer observerad
av fler utskott, och sedan väljer att lägga fler aktiviteter under hösten. Tyvärr kom arbetet lite
sent inpå och jag insåg jag att det finns stora begränsningar som gör det svårt att få in aktiviteter
under hösten. Exempelvis mottagningen (som i någon mening ändå ska hjälpa Ettan),
sektionsrekrytering + kickoff samt LINK.

Under året medverkade jag även i AMO-veckan. Där jag tillsammans med AMOn från SAKS stod
för de tekniska lösningarna. AMO-veckan bestod av 5 aktiviteter som handlade just om psykisk
hälsa under pandemin.

Ordförande utbildningsutskottet (Isabell Öknegård Enavall)
Under året har fokus på min post legat på utbildningsrelaterade frågor. Jag ledde under hela året
utbildningsutskottet där snordfar för varje program satt med. Utbildningsutskottet såg även till
att minst ha en representant på plats för LinTeks möten UR och STUR, där utbildningsfrågor
gällande hela LiU diskuterades. Utöver detta genomförde vi även kursutvärderingar efter varje
termin. För att öka studentangagemanget så startade vi även en tävling där den klass som hade
högst deltagande vann en kväll med bowling på Strandgatan 2 med klassen. På grund av Corona
var denna aktivitet tvungen att skjutas upp och utbildningsutskottet 21/22 har tagit över att
dela ut priset. Under VT så genomförde vi även LinTeks tävling Gyllene Moroten samt
D-sektionens egna pedagogpris där Marco Kuhlmann nominerades och vann D-sektionens pris.
Jag satt även med i PPG under året och var med om diskussioner angående IT-programmet.
Under HT så fick utbildningsutskottet även igenom en extrainsatt tentamen i TATA91 då den haft
orimlig hög kuggningsgrad gångerna innan.

Utöver utbildningsrelaterade arbete så fixade jag och Simon även julstreamen, där Ordförande
och Vice var TMs och D-band spelade.
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Ledamot (Simon Jakobsson)
Under HT pillade jag lite med allt möjligt sektionsrelaterat, dels arrangera jag kanslikickoffen
och sektionsrekryteringen. Försökte även skapa “kul/engagera med sektionen” (poängjakt med
utskott osv), men som föll platt av hårdare restriktioner, detta inkluderar även sektionsaktivas.
Fixade julstream med Isabell där Styret höllåda och D-band spelade musik. Under både HT och
VT hjälpa jag sporadiskt till med LiTHanian. Var även Alumni-ordförande de första veckorna i
HT tills vi hittade en permanent ordförande. Under VT sysslade jag mycket med att förbereda
inför en ny logga till sektionen. Vi anordnade en tävling att skapa en ny logotyp till sektionen
som senare resulterade i att vi visa upp en prototyp på vårmötet. Höll i rekryteringen för valleB
ordförande också.


