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Avanmälningspolicy på D-sektionen

1. Bakgrund

Denna policy har satts ihop av kansliet 21/22 i syfte att minska antalet som anmäler sig och
inte dyker upp på sektionens gratisevenemang  och på så sätt tar upp plats för andra
sektionsmedlemmar.

2. Definitioner av evenemang

Med gratisevenemang menas evenemang där det krävs anmälan men inte har någon
anmälningsavgifter. Obs: gäller ej sektionsmöten.

Med betalda sektionsevenemang menas evenemang där det krävs biljett samt betalning.

Med öppna evenemang menas evenemang där varken anmälan eller betalning krävs.

3. Regler

För arrangörer:
● Vid varje gratisevenemang där avanmälningspolicyn används måste det tydligt

framgå i beskrivningen.
● I evenemangsbeskrivningen ska det även framgå tydligt när sista tidpunkt för

avanmälan måste ske samt hur avanmälan ska ske.

För sektionsmedlem:
● Vid förhinder ska en korrekt avanmälan göras innan den deadline som är satt av

arrangören.

4. Prickar

Vid sen avanmälan eller utebliven närvaro blir sektionsmedlemmen tilldelad en prick och
kommer även meddelas detta via studentmail. Pricken kommer finnas kvar ett år framåt.

Vid två prickar kommer sektionsmedlemmen att bli avstängd från alla gratisevenemang i ett
år framåt. Det betyder att det ej kommer kunna gå att anmäla sig och gå på dessa.
Sektionsmedlemmen kommer ej bli avstängd från betalda eller öppna sektionsevenemang
samt ej heller sektionsmöten.

Hur många prickar en person har kan enbart ses av kansliet.

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



2022-01-20

5. Undantag

Om man trots ingen avanmälan alt. sen avanmälan tycker sig ha en bra anledning, kan
sektionsmedlemmen kontakta arrangörsansvarig. Anser arrangörsansvarig att anledningen är
rimlig rapporteras ingen prick in.
Om diskussion uppstår ska styrelsen kontaktas så att beslut i frågan tas.

6. Exempel

Katten Gustaf har anmält sig till en lunchföreläsning på tisdagen 11 oktober 2020 och sista
tid för avanmälning är dagen innan vid 18.00. Gustaf mailar till ansvarig måndag vid klockan
22.00 med anledningen “jag hade glömt att jag har lunchmöte samma tid som
lunchföreläsningen är”. Då detta inte är giltig anledning för sen avanmälan tilldelas Gustaf en
prick och meddelas detta.

Några månader senare, vid 12 mars 2021 så dyker inte Gustaf upp på ett event som Gustaf är
anmäld på vilket ger Gustaf en till prick. Gustaf får nu ett mail som säger att han nu är
avstängd på alla gratisevenemang i ett år framåt, dvs till 12 mars 2022.

Skulle Gustaf inte ha missat det sista eventet så skulle han ha kvar sin första prick till 11
oktober 2021 och sedan få ett mail om att han nu är utan prick.
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