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Bilaga 1. Sektionsstyrelsens rapport
Verksamhetsberättelse för Mediesektionens styrelse
juli-september 2012
Styrelsen har sedan verksamhetsårets start börjat med att vänja oss vid den nya styrelsereformen. Vi
ordnade en funktionärskickoff med grillning innan mottagningen, men tyvärr var uppslutningen
ganska dålig och beslut om att istället gå på bio bifölls enhälligt. Under mottagningen har
styrelsearbetet hållit ganska låg profil då mottagningen är i stort sett har varit den enda
sektionsverksamheten, och att flera av styrelsemedlemmarna även har varit deltagande under
mottagningen.
Styrelsen har börjat staka fram vad de vill uträtta under det kommande året, och vi har inom
styrelsen märkt av en stor vilja att förbättra mycket som sektionen. Några av de viktigaste punkterna
som styrelsen har förhoppning att bedriva under det kommande året är






att öka kommunikationen internt inom organisationen och att få med alla nämnder på
samma tåg och mot samma vision
att få den nya styrelsereformen att fungera långsiktigt
att förbättra erkännandet för ideellt arbetande sektionsmedlemmar
att lägga grunden för en väl fungerande alumnverksamhet
att inspirera till ökat ideellt engagemang inom sektionsnämnderna

Vi har även uträttat en del under den lilla tiden som gått. På uppdrag av THS har både Medias och
Datas styrelser samlat ihop data om vår sektionslokal. Ett antal funktionärsposter har drabbats av
avhopp där styrelsen och valberedningen har försökt att hitta tillförordnade kandidater till, med
både lyckat och mindre lyckat resultat. Ordförande har även påbörjat arbetet med ett närmare
samarbete med CSC, och har varit på lunch med Dekan och Grundutbildningsansvarig.
För övrigt önskar styrelsen att sektionsmedlemmarna mer än gärna tar kontakt med styrelsen om vad
som helst, t.ex. frågor, idéer, funderingar, tankar och kritik.
Vi vill också rekommendera att ni följer styrelsen på twitter @Styrelsen_Media :-)
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Bilaga 2. Kalendarium
Kalendariet kommer troligtvis inte att ändras. Sektions- och styrelsemöte inträffar alltid på
onsdagar.
HT
Sektionsmöten: 3/10 samt 28/11
VT
Sektionsmöten: 13/3, 8/5
Styrelsens schema
https://www.google.com/calendar/embed?src=os72h25v7h9qsg3e3milfqlq0g%40group.calendar.go
ogle.com&ctz=Europe/Stockholm
eller
http://alturl.com/tbsum

Sida 4 av 5

Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2012-10-03

Bilaga 3. Motion om föregående års
resultat till METAspexet
Viktor Leandersson, Direqteur METAspexet

2012-21-09

Bakgrund
METAspexet sätter upp sin uppsättning för andra året i rad och därmed fortsätter succén! Förra
gången sågs den av ungefär 400 personer och i år hoppas vi kunna visa upp oss för över 1200
personer. Redan nu, den 21 septamber, har vi över 80 sökande och tror att dessa kunskaper kommer
kunna höja både sammarbetet mellan sektionerna och kvalitéten på uppsättningen. För att kunna
driva vidare detta yrkar VI följande:

Förslag till beslut:


Att föregående resultat för METAspexet (ca 10 000 – 12 000 SEK) återgår till METAspexets
uppsättning för verksamhetsåret 2012/2013




Att resultatet från verksamhetsåret 2012/2013 går till följande verksamhetsår för
METAspexet. Om efterföljare saknas återgår pengarna till sektionerna.
Att METAspexet startas som ett sektionsprojekt under Kongliga Datasektionen med
verksamhetsåren 2012 och 2013.
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