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1 Vilka är vi och hur har vi arbetat?
Vi är en arbetsgrupp från Datateknologsektionen som kallas för FRamtidsArbetsGruppen
(FRAG). Arbetsgruppen skapades våren 2020 på grund av att man såg att styrelsen ofta
har svårt att finna tid till att arbeta med utvecklingsfrågor då mycket av tiden går åt
till kontinuerligt och operativt arbete. Vårt officiella syfte lyder: ”Arbeta med sektionens
långsiktiga strategi och vara styrelsen behjälplig i strategiska frågor.”.
Samtliga nuvarande medlemmar i arbetsgruppen har bland annat tidigare suttit i sektionsstyrelsen på Datateknologsektionen, och har tillsammans breda erfarenheter av sektionen
och dess kommittéliv. Vi är i dagsläget följande medlemmar som har varit med och tagit
fram idén:
• Tobias Bäckemo - tobias.backemo@dtek.se
• Gustav Pettersson - gustav.pettersson@dtek.se
• Hugo Simonsson - hugo.simonsson@dtek.se
• Tove Svensson - tove.svensson@dtek.se
• Daniel Willim - daniel.willim@date-it.se
Man kontaktar med fördel arbetsgruppen genom att skicka ett mejl till den gemensamma
mejllistan framtid@dtek.se.
Grundidén för en separat DatE-IT-kommitté kom fram under en workshop tillsammans,
där vi även bestämde att vi först och främst vill undersöka intresset hos de berörda sektionsstyrelserna. Detta är vad vi än så länge har hunnit med, och alla sektionstyrelser verkar
ställa sig mer eller mindre positiva till idén. Framöver kommer vi att börja plocka fram mer
detaljer kring idén samtidigt som vi för en konversation med berörda aktörer och andra
parter som besitter kompetens i frågan för att kunna komma fram till ett så bra resultat
som möjligt. Med målet att vara klara i tid för att nästa DatE-IT ska kunna arrangeras
av en mer strukturerad kommitté skild från sektionernas arbetsmarknadsgrupper.

2 Bakgrund
DatE-IT är ett samarbete mellan Datateknologsektionen, Teknologsektionen Informationsteknik och Elektroteknologsektionen och är en arbetsmarknadsmässa för medlemmarna på
dessa sektioner. Mässan arrangeras varje år i början av LP2 och har de senaste åren haft ca
70 utställare (bortsett från 2020 då covid-19 påverkade mässan extremt mycket). Betydligt
fler företag visar intresse för att delta. DatE-IT arrangeras i dagsläget av ca 20 studenter
från arbetsmarknadsgrupperna DAG, ArmIT och ArmE samt några få som hoppar in om
det inte finns tillräckligt många personer från arbetsmarknadsgrupperna.
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Eftersom projektgruppen är så stor delas den upp i mindre grupper med olika ansvar. Dessa
är logistik-, event-, PR- och företagsgruppen. Varje grupp har en egen ordförande som för
gruppens talan under ledningsgruppsmöten. I ledningsgruppen sitter även projektledaren
och kassören. Denna struktur leder till att mycket tid behöver läggas på administration
och kommunikation mellan grupperna. Eftersom nästan alla som planerar DatE-IT också
sitter i en arbetsmarknadsgrupp har alla även löpande event att arrangera. Detta parallella
arbete har en negativ inverkan på både DatE-IT och det kontinuerliga arbetet i arbetsmarknadsgruppen.
Det finns personer som söker en arbetsmarknadsgrupp som är mer intresserade av det
kontinuerliga arbetet än att arrangera DatE-IT, eller vice versa. Olika nivåer av intresse
för att arrangera DatE-IT gör det svårt att bilda en bra grupp. Utöver detta sker nästan
allt arbete med DatE-IT från april till november (med uppehåll under sommaren) och
under denna period är fokus på att planera mässan och det finns därför knappt någon tid
till att utveckla DatE-IT inför framtiden.
Ett annat problem för DatE-IT är att gruppen är så stor och att man därför har dålig koll
på vilka som satt på sin roll åren innan. Därför är DatE-ITs överlämningar ofta ganska
dåliga och kontakten med pateter är nästan helt icke-existerande, vilket gör att det är svårt
att få en kontinuitet i arbetet och förbättra mässan över åren.
En aspekt som skapar en hel del problem med att ha en projektgrupp som ligger under tre
sektioner som det gör i dagsläget är att alla har sektioner har separata styrdokument att
följa. Till exempel har sektionerna olika regler gällande ekonomi och teambuildingpengar.
Ska DatE-IT då följa Elektros styrdokument eftersom de har hand om ekonomin eller ska
varje medlem få spendera olika mycket beroende på vilken sektion hen är medlem i? Båda
alternativen har stora nackdelar, i det första fallet följer ca 32 av projektgruppen regler
som de inte kan vara med och påverka, vilket också ger Elektro ett större inflytande över
DatE-IT än de andra sektionerna. I det andra fallet blir gruppdynamiken konstig eftersom
varje medlem får olika mycket för exakt samma arbete. Samma sak gäller för budgeten,
Elektros sektionsmöte bestämmer budgeten för DatE-IT men de andra två sektionera har
mycket lite att säga till om. År 2019 togs ett första steg i att reda ut lite av reglerna kring
detta och sektionerna ingick ett gemensamt avtal (se bilaga ??) som bland annat reglerade
hur pengarna ska delas ut från varje sektion och vad som förväntas av sektionerna.

3 Förslag
Vårt förslag går ut på att skapa en separat DatE-IT-kommitté för att motverka de problem
som togs upp i bakgrunden. Nedan presenteras ett övergripande förslag till hur kommittén
ska vara uppbygd samt regleringen runt omkring. Detta är dock bara ett förslag och kan
komma att ändras beroende på feedback.
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3.1 Medlemmar
OBS! Under rapportskivandet kom det upp feedback om att det kanske skulle
vara bättre med nio personer snarare än det tidigare förslagna antalat på sex
personer. Vi har inte hunnit inkorporera det i rapporten än men kommer att ha
det i åtanke i vårt framtida arbete och kommer att överväga det noga för nästa
version av rapporten. Rapporten är därmed skriven från utgångspunkten att det
är sex personer i kommittén och två personer från varje sektion.
Antalet medlemmar är 6 personer där 2 kommer från varje sektion. Rollerna inom kommittén är följande:
• Ordförande
• Kassör
• Logistik
• Företagskontakt
• Event
• PR/Katalog
Dessa roller motsvarar de ansvarsområden som funnits tidigare inom DatE-IT. Rollfördelningen får medlemmarna själva bestämma när de blir invalda. Sektionerna väljer med
andra ord inte in personer på specifika poster.
Ifall en sektion inte lyckas fullfölja sitt åtagande om att välja in två medlemmar till LP4
bör kommittén få mandat att välja in resterande personer från vilken sektion som helst. De
behöver då endast godkännas av de tre sektionsstyrelserna för att inte belasta sektionsmötena mer än nödvändigt. Ifall en sektion inte lyckas välja in två personer till slutet av LP4
får den sektionen en mindre andel av vinsten och om den inte hittar några medlemmar,
inga pengar.1 De extra medlemmarna påverkar inte vinstfördelningen mellan sektionerna
annat än att sektionen som inte lyckades hitta medlemmar får en mindre andel av vinsten
från mässan.

3.2 Beslut
Beslut som DatE-IT-kommittén tar som grupp ska godkännas av minst en representant
från varje sektion och en majoritet av dess medlemmar. Beslut som måste tas i grupp kan
röra:
• Budget
1

Detta är så pengarna fördelas redan nu enligt det gällande kontraktet, se bilaga.
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• Förslag på ändringar i styrdokument2
• Verksamhetsplan
• Deltagande företag
• Upplägg på mässan såsom tid, datum, produktkatalag mm.
• Kringarrangemang
• Samarbetsavtal

3.3 Inval
Invalet sker via sektionsmöten under LP3 och varje sektion ansvarar för att välja in sina
två medlemmar. Om någon sektion inte lyckas välja in 2 personer kan ett fyllnadsval hållas
i LP4.
För att kunna väljas in till kommittén måste personen ifråga ha valberetts. För att valberedas måste personen anmäla sig till valberedningen minst två veckor innan det första av
det tre sektionernas sektionsmöte. Detta eftersom nomineringarna ska kunna skickas med
i handlingarna till alla tre sektionsmöten. Anledningen till att alla måste valberedas är för
att alla tre sektionsmöten ska kunna ha all information om vilka som kan söka från varje
sektion så att ingen sektion har en nackdel för att de har sektionsmöte tidigare eller senare
än de andra.

3.4 Valberedningen
Valberedningen består av en person från varje sektion utsedda av respektive styrelse. Det
måste inte vara en person från styrelsen, och är med fördel en person från en dedikerad
valberedning för de sektioner som har en sådan. Valberedningen
• får inte bestå av någon sittande i nuvarande DatE-IT-kommittén och
• ska ha en löpande konversation med sittande DatE-IT-kommittén innan nomineringarna görs.
Anledningen till det första kravet är att kommittén inte direkt ska välja sina egna efterträdare. Det andra kravet är för att se till att kommittén ska kunna förmedla vad de har
sett under aspningen till valberedningen så att valberedningen har en så bra grund som
möjligt att ta sina beslut utifrån.
2

Mer om kommitténs styrdokument kommer senare i rapporten
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3.5 Styrdokument
I och med att kommittén består av personer från flera sektioner är det smidigaste och
mest rättvista alternativet att skapa specifika styrdokument för kommittén. Dessa styrdokument ska ha möjligheten att frångå bestämmelser i de sektionsspecifika styrdokumenten,
vilket kräver att samtliga sektioner kommer att behöva uppdatera sina befintliga styrdokument med detta undantaget. Styrdokumentet reglerar allt ifrån hur beslut ska tas till
bestämmelser kring teambuilding och arbetsmat. Initiativ till förändring i styrdokumenten kan komma från en styrelse eller från DatE-IT-kommittén själva. För att ändringar i
styrdokumentet ska kunna ske måste ändringarna godkännas av samtliga sektionsstyrelser.
Ändringar bör också rapporteras till respektive sektionsmöte.

3.6 Ekonomi
DatE-IT-kommitténs ekonomi kan med fördel fortsätta att administreras av Elektro eftersom de redan har rutiner för detta. Tillägget vi föreslår är att kommittén i samråd med
de tre sektionskassörerna lägger fram en budget för nästa verksamhetsår. Budgeten ska
sedan godkännas av alla tre sektionsstyrelser. Den godkänns också indirekt av sektionsmötena då utfallet från DatE-IT kommer vara med i sektionens övergripande budget som
röstas igenom på sektionsmötet.
I dagsläget är projektgruppens kassör ofta ArmE:s kassör men efter omstruktureringen
ser vi inte att detta behöver vara fallet. Det viktiga är snarare att den kommittén väljer
till kassör är villig att sätta sig in i både kommitténs ekonomiska regler och Elektros
ekonomiska rutiner. Kommitténs kassör kommer självklart även behöva ha en nära dialog
med Elektros sektionskassör. Eftersom Elektro ansvar för ekonomin är det lättast att deras
revisorer även förtsätter revidera DatE-ITs ekonomi.

3.7 Rapportering
DatE-IT-kommittén ska rapportera till sektionsstyrelserna minst en gång per läsperiod,
för att öka inblicken i kommitténs arbetet och känslan av ägandeskap hos sektionerna.

4 Konsekvensbedömning
De som skulle komma att påverkas mest av omstruktureringen är arbetsmarknadsgrupperna som skulle få en stor förändring i verksamheten då de inte längre ansvarar för att
arrangera DatE-IT-mässan. Att folk skulle välja att söka DatE-IT-kommittén snarare än
en arbetsmarknadsgrupp är en risk, men vi anser att det är en risk värd att ta. Ifall det
händer hade det behövts åtgärder för att adressera problemet, till exempel att göra förändringar i arbetsmarknadsgruppens verksamhet som drar fler sökande, eller minska antalet
poster i arbetsmarknadsgruppen. Den typen av förändringar är dock utanför ramen av
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denna rapporten. För övriga medlemmar i arbetsmarknadsgrupperna innebär omstruktureringen mer tid till andra arrangemang under tiden DatE-IT hålls och en möjlighet att
utöka och förbättra sin kärnverksamhet genom att de inte behöver lägga mycket tid på
DatE-IT, och därmed även innebär en jämnare arbetsbelastning under hela verksamhetsåret. Att inte ha ett stort projekt i LP3 skulle kunna göra det mer attraktivt att söka en
arbetsmarknadsgrupp för teknologen med stabila rutiner.
Ett litet problem vi ser nu första året som främst gäller ArmE är att de som i dagsläget
söker arbetsmarknadsgruppen gör det med osäkerhet om de får ansvaret att arrangera
DatE-IT eller inte. Vi ser dock inga större problem med att de som sätter sig i ArmE också
kan välja att dubbelsitta i DatE-IT-kommittén också om de nu så önskar. Detta blir så
klart på bekostnad på mer arbetsbörda under hösten 2021, men bör inte vara mycket mer
än hur det har varit föregående år.
DatE-IT-kommittén skulle innebära en ny kommitté att söka till på sektioner som redan har
svårt att fylla sina poster ibland, men det är en annorlunda typ av verksamhet jämfört med
majoriteten av andra sektionsengagemang. Detta är dels för att arbetet är projektbaserat
men också för att det är en kommitté med medlemmar från tre olika sektioner. Detta,
samt att vi endast söker två personer från varje sektion, tror vi gör att det inte kommer
vara svårt att fylla posterna. Om det är ett återkommande problem att folk inte söker
kommittén bör en större undersökning göras av varför folk inte vill söka och hur det kan
ändras.
Ett annat problem som kan uppstå är att vi har felbedömt hur mycket arbete det är att
arrangera DatE-IT och den nya kommittén får för hög arbetsbelastning. I detta fall föreslår
vi att arbetsmarknadsgrupperna kan tillfrågas om att hjälpa till i den utsträckning som
behövs som en fail-safe. Dock skulle detta bara vara förväntat under första året, och om
förändringen går bra behöver inte arbetsmarknadsgrupperna förvänta sig att hjälpa till i
en större utsträckning i framtiden.

5 Handlingsplan
Här följer en konkret handlingsplan för styrelserna ifall det är möjligt att rösta igenom
propositionerna om DatE-IT-kommittén på sektionsmötena i LP3. Om det måste ske i LP4
är det egentligen lite tight för att DatE-IT ’21 ska kunna få de bästa förutsättningarna,
men det funkar worst-case. Om det behöver bli så är alla tider betydligt mer flytande.
• LV6–7 LP2 Sektionsmöten, informera respektive sektioner om att det här är ett
projekt som arbetas på, och samla feedback från sektionerna.
• LV3 LP3 Sista avrapportering från oss, alla styrelser får den helt färdiga rapporten
och skuggskrivna propositioner. Styrelser tar beslut om sin representant till valberedningen.
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• LV3–4 LP3 Valberedning för kandidater.
• LV4–5 LP3 Kallelser till sektionsmöten går ut med samtliga nomineringar.
• LV5–6 LP3 Sektionsmöten, styrelser lägger fram propositionerna. Direktjusterar
och väljer in medlemmar direkt.
• Måndag LV1 LP4 DatE-IT ’21 går på.
• LV2 LP2 2021 DatE-IT 2021!

6 Vad händer nu och hur ska ni påverka?
Det här är vårt första utkast till rapporten som har skickats ut på remiss till sektionernas
styrelser, arbetsmarknadsgrupper och till DatE-ITs projektgrupp. Ni får nu väldigt gärna
ge respons på den genom att mejla eller boka in ett möte med oss. Ni kan alltid nå oss
på framtid@dtek.se. Efter att vi har fått respons på det här första utkastet kommer vi att
skicka ut en uppdaterad version av rapporten för ännu en remissrunda.
Vi kommer också att kontakta VARM för att ta inspiration och få lärdomar av hur de
gjorde när de gick över till en liknande struktur förra året.
Om någon är extra intresserad av att hjälpa till med denna omorganisation får ni gärna
be dem kontakta oss så kallar vi dem till våra möten.
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SAMARBERTSAVTAL DatE-IT
Definitioner
Detta avtal involverar tre (3) parter.
•
•
•

Elektroteknologsektionen Chalmers Studentkår, org.nr 857202-2013
Datateknologsektionen Chalmers studentkår, org.nr 857209-7080
Teknologsektionen Informationsteknik, org.nr 857209-9524

Projektgrupp benämns de som kommer att arrangera DatE-IT mässan 2020.
Ledningsgrupp benämns den grupp som innefattar, projektledare, kassör, samt respektive gruppledare
undergrupp i projektgruppen.
Vidareutvecklingsgrupp benämns de som arrangerat DatE-IT 2019 och vill vara med och vidareutveckla DatE-IT.

Bakgrund
Syftet med detta avtal är att definiera samt specificera hur strukturen kring Arbetsmarknadsdagen DatE-IT ska se
ut. Så väl inval av projektgrupp som fastställande av budget. Detta avtal är framarbetat under våren 2020, av
vidareutvecklingsgruppen. för att bli implementerad under DatE-IT 2020 och kommande år.

_______________________

_______________________

_____________________

Katriine Koit

Samuel Rörgren

William Levén

Elektroteknologsektionen
Chalmers Studentkår

Datateknologsektionen
Chalmers Studentkår

Teknologsektionen
Informationsteknik

Firmatecknare

Firmatecknare

Firmatecknare

Göteborg,
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-2020

Datateknologsektionen
Rännvägen 8
412 58 Göteborg

Göteborg,

/

-2020

Göteborg,

/

-2020

framtid@dtek.se
www.dtek.se

Framtidsarbetsgruppen
Datateknologsektionen
Omstrukturering av DatE-IT

Sida 9 av 10
14 december 2020

SAMARBETSAVTAL DatE-IT

Sida 2 av 3

DatE-IT projektgrupp
Projektgrupp består av de existerande arbetsmarknadsgrupperna på respektive sektion, alternativt personer som
representerar sektionen.
Projektgruppen består av en Projektledare, Kassör, Företagsgrupp, Logistikgrupp, Marknadsföringsgrupp och
Eventgrupp.
Inval av projektledare består av en nominering från projektgrupp till representanter från respektive
sektionsstyrelser. Där två (2) representanter från varje sektionsstyrelse träffas och godkänner/nekar den
nominerade projektledaren. Projektledaren ska få en fullmakt av elektroteknologsektionen gällande DatE-ITs
verksamhet.
Resterande av projektgruppen nomineras och väljs internt av projektgruppen. En gruppledare ska bestämmas för
varje grupp.
Stormöten är de möten då hela projektgruppen närvarar, där fattas övergripande stora beslut.
Projektledare, kassör samt respektive gruppledare ingår i ledningsgruppen. Ledningsgruppen bestämmer allt
annat som inte bestäms på stormötena.

Budget
Då DatE-ITs ekonomi ligger under Elektroteknologsektionen måste en preliminär budget fastställas på läsperiod 3.
Den preliminära budgeten ska tas fram av Elektroteknologsektionens ekonomiansvarig tillsammans med
vidareutvecklingsgruppen.
Den preliminära budgeten ska godkännas av samtliga sektioners sektionsmöten i lp3.
Godkänns den inte på sektionsmöten i lp3 ska den omarbetas och godkännas på sektionsmötena i lp4. Om
budgeten inte godkänns av sektionsmötena i lp4 ska kontraktet upphävas och all vinst/förlust delas lika mellan
sektionerna.
Budgeten får ändras av projektgruppen utan sektionsmötens godkännande om följande krav följs:
•
•

Att ändringarna inte rör sig om någon slags förmån för projektgruppen.
Att ändringarna inte ändrar det totala resultatet mer än plus minus tio (10) procent.

_______________________

_______________________

_____________________

Katriine Koit

Samuel Rörgren

William Levén

Elektroteknologsektionen
Chalmers Studentkår

Datateknologsektionen
Chalmers Studentkår

Teknologsektionen
Informationsteknik

Firmatecknare

Firmatecknare

Firmatecknare

Göteborg,

/

-2020
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Vinstdelning & bidrag
Vinsten från DatE-IT delas lika mellan sektionerna. Det vill säga varje sektion får en tredjedel av vinsten.
Varje sektion ska bidra med minst fem (5) st personer samt max åtta (8) person till projektgruppen.
Klarar inte en eller flera sektioner av att leverera fem (5) personer påverkar det allas del av vinsten. Vinsten
fördelas då enligt nedan angivna formler.
𝑒
𝐸 = 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙
𝑒 + 𝑑 + 𝑖𝑡
𝑑
𝐷 = 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙
𝑒 + 𝑑 + 𝑖𝑡
𝑖𝑡
𝐼𝑇 = 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙
𝑒 + 𝑑 + 𝑖𝑡
Där e, d och it är antalet personer respektive sektion bidrar med.
Där E, D och IT är vinstdelningen respektive sektion får.
Bidrar en sektion med 5 eller fler personer räknas det fortfarande som 5 personer i formeln.

Om DatE-IT går med förlust delas denna förlust lika mellan de tre (3) sektionerna, oavsett hur många personer
varje sektion bidrar med.

Övrigt
Varje sektion har rätt att erbjuda max tre (3) st garantiplatser på DatE-IT. Dessa garantiplatser får delas ut till vilka
företag respektive sektion vill.
Avtalet gäller på årsbasis, från 1 januari 2020 till 31 december 2020. Avtalet ska skrivas på innan sektionsmötena
i lp3.

_______________________

_______________________

_____________________

Katriine Koit

Samuel Rörgren

William Levén

Elektroteknologsektionen
Chalmers Studentkår

Datateknologsektionen
Chalmers Studentkår

Teknologsektionen
Informationsteknik

Firmatecknare

Firmatecknare

Firmatecknare

Göteborg,

/

-2020
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