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1. Formalia
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18.06 av ordförande Fredrik Nyblom.
2. Val av mötessekreterare
Emma Svedlund valdes till mötessekreterare.
3. Val av mötesordförande
Jonna Hillblom valdes till mötesordförande.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Johanna Appelgren och Noura El Khadri valdes till justerare tillika rösträknare.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet utlystes den 2 mars, vilket är stadgeenligt. Fredrik Nyblom tillsammans med Jonna
Hillblom berättade att det skett ett misstag och verksamhetsårets budget inte funnits med i
möteshandlingarna förens samma dag som mötet hölls.
Mötet godkände sedan det stadgeenliga utlysandet trots saknaden av möteshandlingar.
6. Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 30.
Klockan 18.13 kom Robin Ljungqvist till mötet och röstlängden justerades till 31.
Klockan 18.27 kom Linnea Hardsjö till mötet och röstlängden justerades till 32.
7. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
8. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

2. Propositioner
Inga propositioner hade inkommit.

3. Motioner
Inga motioner hade inkommit.

4. Dechargeärenden
1.

Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
Föregående verksamhetsårs ordförande Carolina Svantesson och vice ordförande Philip
Höög presenterade verksamhetsberättelsen från föregående år.
Verksamhetsberättelsen för 2018 återfinns i sin helhet i bilaga 1.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen för föregående år.

2.

Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
Kassör från föregående verksamhetsår, Sebastian Gabrielsson, fick ordet och meddelade
mötet att den ekonomiska berättelsen inte är färdigställd.
Sebastian svarade på frågor från mötet.
Meddelande från ansvariga återfinns i sin helhet i bilaga 2.
Punkten bordlades till nästkommande årsmöte.

3.

Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
Sakrevisor Alexander Kekkonen fick ordet och presenterade revisionsberättelsen för
föregående verksamhetsår och förklarade sitt utlåtande för mötet.
Sakrevisors berättelse återfinns i sin helhet i bilaga 3.

4.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
Då ingen ekonomisk berättelse fanns att presentera så kunde inte mötet besluta om att ge
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.
Jonna Hillblom yrkade på att bordlägga punkten till nästkommande årsmöte.
Punkten bordlades till nästkommande årsmöte.

5.

Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående år
Inget underlag kunde presenteras.
Punkten bordlades till nästkommande årsmöte.

6.

Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
Samtliga verksamhetsplaner återfinns i sin helhet i bilaga 4.
Studentkåren DISK
Ordförande Fredrik Nyblom fick ordet och presenterade verksamhetsplanen för
Studentkåren DISK år 2019. Fredrik gick igenom de större ändringar som gjorts från den
preliminära, vilket gäller stycket om GDPR samt firandet av DISKs 30-årsdag.
Carolina Svantesson funderade över stycket ”Styrelsen skall kontinuerligt arbeta för att
göra DISKs policy till den bästa möjliga för kårens medlemmar” och hur man tolkar
detta. Mötet kom fram till att det räcker med en redaktionell ändring till ”för kåren och
dess medlemmar”.
Klubbmästeriet
Klubbmästeriets ordförande Eric Sjögren presenterade sektionens verksamhetsplan och
dess ändringar från föregående år. Sista stycket i verksamhetsplanen är ny för detta
verksamhetsår.
Näringslivssektionen
Näringslivssektionens ordförande Alice Watson presenterade sektionens
verksamhetsplan. Alice gick igenom verksamhetsplanen och berättade om en ny punkt
gällande medaljer till sektionsmedlemmar.
Särimners Kultingar
Särimners Kultingars vice ordförande Jonathan Rawet presenterade sektionens
verksamhetsplan för mötet.
Sportsektionen
Sportsektionens representant Linnea Hardsjö presenterade sektionens verksamhetsplan.
Stycket gällande hur ofta Sportsektionen har event har tagits bort ur verksamhetsplanen.
Musikaliska och Estetiska Sektionen
Musikaliska och estetiska sektionens ordförande Olof Törnell Uhr presenterade
verksamhetsplanen för sektionen. Olof berättade att de tillsatt en ny punkt om att
anordna event för att belöna de aktiva medlemmarna i Musikaliska och estetiska
sektionen.
Insparkssektionen
Insparkssektionens ordförande Sofia Fahlesson presenterade verksamhetsplanen för
sektionen. Sofia meddelade att sista meningen i första stycket är ny: ”Denna mottagning
kallas Insparken och pågår parallellt med undervisningen från terminsstart och framåt.”
och är till för att klargöra när Insparken sker. Sofia förklarade även syftet med punkten
om överdrivare för mötet.

Sakrevisor Andreas Eckerstrand påpekade för- och nackdelar med att ändra sista
meningen i första stycket. Diskussion uppstod om huruvida man skall justera meningen.
Två olika yrkanden togs upp från mötet gällande sista meningen i första stycket.
Yrkande 1: Lägg till ”och pågår parallellt med undervisningen i samband med
terminstart” istället för ”och pågår parallellt med undervisningen från terminstart”.
Yrkande 2: Behåll ”Denna mottagning kallas Insparken” men ta bort resten av
meningen.
Sofia och Insparksektionens närvarande styrelsemedlemmar valde att jämka sitt förslag
med yrkande 1. Yrkande 2 drogs sedan tillbaka.
Marskalksämbetet
Övermarskalk Jonna Hillblom presenterade verksamhetsplanen och gick igenom den för
mötet.
Mötet godkände verksamhetsplanerna för verksamhetsåret 2019 från Studentkåren
DISK, Klubbmästeriet, Näringslivssektionen, Särimners Kultingar, Sportsektionen,
Musikaliska och Estetiska Sektionen, Insparkssektionen och Marskalksämbetet med ovan
nämnda ändringar.
7. Fastställande av verksamhetsårets budget
Kassör Mathilda Linde presenterade budgeten för detta verksamhetsår och gick igenom
de ändringar som gjorts från den preliminära budgeten som presenterades på senaste
årsmötet. Budgeten visades upp för mötet samtidigt som Mathilda gick igenom posterna
och vad som reviderats och svarade på frågor som uppkom.
Den presenterade budgeten återfinns i sin helhet i bilaga 5.
Följande punkter var mest utmärkande i revideringen:
Intäkter:
- Mer sponsring under evenemang som Ratatosk.
- Systemvetardagens intäkter har ökat med 60 900 kronor tack vare fler företag till mässan
och fler biljetter sålda till kvällsminglet.
Utgifter:
- Kostnaden för avisering till nya studenter har ökat per utskick samt att fler avier skickas
ut.
- DISKs totala utgifter har ökat på grund av fler inköp (fritös, iskross och hyllor) och
tryckkostnader (för en katalog för DISK) samt att den fasta personalens löner har ökat.

- Systemvetardagens utgifter har ökat på grund av fler företag till mässan och förändring
av lokal till Münchenbryggeriet. Dessutom behövdes katalogerna till mässan tryckas om
och innebar en extra kostnad på 17 000 kronor.
- Särimners Kultingars utgifter har minskats med 12 000 kronor då de nya spelskåpen
som skall köpas in då kommer skrivas av på eventuellt fem år.
Mötet godkände och fastställde verksamhetsårets budget.

5. Valärenden
1.

Val av valberedning och sammankallande för valberedning
Fredrik Nyblom fick ordet och presenterade förslag på valberedning för verksamhetsåret
2019. Jonna Hillblom tydliggjorde vad DISK stadga säger gällande valberedningen.
Nomineringen finns i sin helhet i bilaga 6.
De nominerade fick svara på frågor från mötet.
Mötet väljer Ebba Andersson Nording (sammankallande), Carolina Svantesson, Olof
Törnell Uhr, Eric Sjögren, Beatrix Hansson och Martin Jarsäter till att sitta med i
valberedningen för Studentkåren DISK för verksamhetsåret 2019.

6. Under mötet väckta frågor
Inga frågor väcktes under mötet.

7. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19.17.

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse för föregående år
Följande text ämnar avlägga 2018 års verksamhetsberättelse.
Carolina Svantesson
Ordförande, 2018
Philip Höög
Vice Ordförande, 2018
Stockholm, 16 Mars, 2019

Styrelsens sammansättning
Under 2018 års verksamhetsår bestod styrelsen initialt av följande personer:
Carolina Svantesson, Ordförande
Philip Höög, Vice Ordförande
Sebastian Gabrielsson, Kassör
Ordinarie Ledamöter
Sanni Nyström
Michel Tosu
Joacim Wallin
Jonathan Rengius Persson
Jonas Sällström
Albert Kuobov Gonzales
Sektionsrepresentanter
Felicia Berndtsson Johansson, Klubbmästeriet
Johanna Appelgren, Särimners Kultingar
Oscar Thörnkvist, Sporten
Noura El Khadri, Musikaliska och Estetiska Sektionen
Paria Karim, Näringslivssektionen
Suppleanter (i ordning)
Nina Wiesner
Elsa Bergman

Entlediganden
Jonas Sällström
Oscar Thörnkvist
Fyllnadsval
Anders Ragnar, Vice Kassör
Emma Svedlund, ordinarie ledamot
Linnea Hardsjö, sektionsrepresentant Sporten

Könsfördelningen inom styrelsen
VT: 53% Män, 47% Kvinnor
HT: 42% Män, 58% Kvinnor

Möten
Årsmöten
Ekonomiskt föreningsmöte hölls den 28 februari.
Extrainsatt årsmöte hölls den 10 oktober med anledning att bokslutet för 2017 färdigställts.
Valmöte hölls den 5 december.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret hölls 16 protokollförda styrelsesammanträden.

Utmärkelser
Styrelsen har i enlighet med §3 och §4 i DISK Stadga delat ut utmärkelser till de medlemmar som varit
extra viktiga för kåren enligt nedan.
DISKs förtjänsteutmärkelse har tilldelats:
Ina Engstrand
Johanna Appelgren
Filip Hörnsten
Linda Andersson

Följande personer har valts in i Seniorskollegiet:
Felix Ranow
Sebastian Larsson
Hanna Nilsson
Thomas Henriksson
Niklas Ekholm
Victor Järnberg

Verksamhet
På grund av att det under fler tillfällen försvunnit kontanter valde styrelsen att testa ha kaféet kontantfritt i
maj månad för att sedan göra en utvärdering kring huruvida kåren skulle kunna bli helt kontantfri.
Denna utvärdering resulterade i att styrelsen beslutade om att verksamheten ska bli helt kontantfri med
undantaget att de ska gå att betala med kontanter de två första veckorna på terminen, detta för att ge
utbytesstudenterna som ej än hunnit få betalkort möjlighet att handla i caféet och kårexpeditionen.
Kaféutbudet sågs över under sommaren och uppdaterades, priser justerades och ett leverantörsbyte
skedde från Martin Servera till Svensk Cater som bidrog till sänkta kostnader.
En ny, mer omfattande visuell identitet har framtagits för kåren för att ge kåren en tydligare profil i
kommunikationen. Disks hemsida fick även ett nytt utseende under sommaren som gör att den
överensstämmer med identiteten.

Fortlöpande verksamhet
Den fortlöpande verksamheten har bedrivits enligt verksamhetsplanen.

Ratatosk
10 år som kår firandes i Kårlokalen Foo Bar genom ett Ratatosk för vilket Linda Andersson, Fenni
Johansson och Emma Svedlund var Generaler.

Systemvetardagen
Systemvetardagen hölls i Nod husets ‘shared space’ den 7 mars.

Examensmiddag
DISK Styrelsen bjöd in DSV:s tredjeårsstudenter till en finsittning med efterföljande fest.

Aktiv kick-off
I augusti bjöd DISK Styrelsen in de aktiva medlemmarna till en kick-off i Tantolunden där deltagarna
delades in i lag och tävlade ibland annat frisbee-brännboll och musikquiz.

Insparken
DISK representerades och marknadsfördes under insparkens vallningsdag av presidiet som höll en kort
presentation på de nya studenternas introföreläsningar, utöver det så fanns en DISK station där bland
annat studerandeskyddsombudet och studiebevakningen berättade om deras arbete.
DISK hade även en station på den sista insparksdagen i Humlegården.
Det köptes in tygpåsar med DISK-tryck som delades ut på insparken istället för de tidigare pappåsarna.
De som blev över finns nu till försäljning i KX.

Välkomstmiddag
En välkomstmiddag arrangerades av Insparkssektionen i Resturangen Eatery i NOD-huset.

Maskerad/medlemsmiddag
En Maskerad hölls för kårens medlemmar den 27:e oktober, detta istället för de föregående dam/herrmiddagen.

Aktivjulfest
Traditionsenligt bjöd DISK Styrelsen in de aktiva medlemmarna till julbord, detta skedde den 14
december. Nytt för i år var att de olika sektionerna höll i lekar efter middagen.

SSCO:s studentråd
Tre studentråd hölls under verksamhetsåret, ordinarie under vår och höst samt ett extra under sommaren
för att välja in presidial vilket ej kunde göras på vårens ordinarie studentråd. Vid vårens studentråd
representerades DISK av Carolina Svantesson, Joacim Wallin, Sebastian Gabrielsson och Anders Ragnar.
Vid det extra studentrådet under sommaren representerade Sanni Nyström och Sebastian Gabrielsson och
vid höstens studentråd representerade Carolina Svantesson, Philip Höög och Albert Koubov Gonzales.

SFS
På SFS medlemsmöte hos SUS under vårterminen representerade Carolina Svantesson och Felicia
Berntsson Johansson. Representanter på SFSFUM var Michel Tosu, Joacim Wallin och Sebastian
Gabrielsson. På SFS medlemsmöte i Umeå under höstterminen representerade Sanni Nyström.
SFSFUM Delegationens utlåtande angående utvärdering av medlemsskapet i SFS: Delegationen ställer sig
efter detta mötet positivt till fortsatt medlemskap i SFS då vi kan ha en påverkan på studentpolitiken. I
och med detta uttalande anser styrelsen att ett fortsatt medlemskap i SFS är av nytta för DISK.

Representation
Under verksamhetsåret representerade DISK Styrelse i enlighet med verksamhetsplanen på bland annat
följande evenemang: Valborg på Skansen, Nobel och medföljande Students Nobel Nightcap, Stockholms
universitets Doktorspromovering och Magisterpromovering, Stockholms universitets studentkårs
Luciabal, Medicinska föreningens Luciabal och Juridiska Föreningens årsbal.

Ekonomisk Revisor
Samtal med Grant Thornton har förts under året och underlag för att kunna fatta ett beslut kring
eventuellt byte av revisor, tillräckligt underlag för att ta ett beslut om att byta revisor har ej erhållits.

Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse 2018
Tyvärr är bokslutet för 2018 inte färdigställt och därför kan en ekonomisk berättelse inte ges.

Vänligen,
DISKs styrelse

Bilaga 3 – Revisionsberättelse för föregående år

Revisionsberättelse 2018 för Studentkåren DISK
Under 2018 har jag, undertecknad, i egenskap av sakrevisor tillsammans med
sakrevisorsuppleanten, Henrik Tegnér, tagit del av de protokoll som förts under verksamhetsåret och
genom dessa granskat styrelsens verksamhet. Denna revisionsberättelse är baserad på denna
granskning och utgår från den verksamhetsplan som årsmötet röstat igenom för verksamhetsåret
samt föreningens stadga.
Under året har inga stadgebrott kommit till vår kännedom, varken genom våra observationer eller
genom information från andra personer. Den enda frågan som uppdagats som är värd att nämna i
revisorsberättelsen är att en styrelseledamot studerat ett program där alla kurser inte läses vid dataoch systemvetenskapliga institutionen, vilket vid tidpunkten möjligtvis inte var helt stadgeenligt,
men det var min och sakrevisorns tolkning att den formuleringen i stadgan var felaktigt formulerad
och att det inte var kårens avsikt att hindra studenter vid data- och systemvetenskapliga institutionen
att sitta i kårens styrelse.
Vidare så bör det nämnas att de frågor som uppdagats under året, där det i min mening råder större
oklarheter om samtliga ledamöter i styrelsen agerat i föreningens bästa intresse, är en fråga för den
ekonomiska revisionsberättelsen. Då verksamhetsplanen delvis är formulerad relativt vagt så går det
inte helt objektivt att avgöra om alla mål är uppfyllda fullt ut, men det är min uppfattning att
styrelsen under året handlat enligt föreningens stadga samt årets verksamhetsplan och därmed
förvaltat kåren på ett godtagbart sätt.
Utlåtande
Jag rekommenderar årsmötet att bevilja DISKs styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Stockholm, den 16e Mars

Alexander Kekkonen
Sakrevisor 2018

Bilaga 4 - Verksamhetsplaner
Verksamhetsplan för DISK
Under verksamhetsåret 2019 skall Studentkåren DISK, nedan kallat DISK, arbeta för dess
medlemmars bästa. Detta skall göras genom att upprätthålla de goda rutiner som redan driver
kåren samt ständigt främja nya initiativ. DISKs Styrelse skall under verksamhetsåret verka för att
öka antalet medlemmar samt förbättra kårens ekonomiska hållbarhet. DISK skall även verka för
att stärka samarbetet med övriga studentorganisationer inom Stockholm och resten av Sverige.
DISK skall verka för att utveckla och förbättra studiebevakningen.
DISK skall verka för att tillhandahålla studenterna, vid Institutionen för data- och
systemvetenskap, nedan kallat DSV, kurslitteratur i form av kompendium.
DISK skall under verksamhetsåret, tillsammans DSV och Stockholms universitet, verka för att
studentinflytandet vid DSV fortsätter att växa.
DISK skall verka för att fördelarna med att vara medlem ska väga upp för medlemsavgiften.
DISKs styrelse skall arbeta för kårens självständighet och autonomi, detta för att stärka dess
ställning som oberoende studentkår.
DISK skall kontinuerligt se över hur kåren hanterar kommunikationen med sina medlemmar.
DISK skall verka för att närvaron i DISKs olika kanaler skall som minst upprätthållas.
DISK skall fortsätta sitt arbete för att vara en jämställd och jämlik kår. Styrelsen skall
kontinuerligt arbeta för att göra DISKs policy till den bästa möjliga för kåren och dess
medlemmar.
Under verksamhetsåret skall DISK hantera samtlig information, som DISK ansvarar för, enligt
GDPR-lagen.
DISK skall ge Styrelsen, dess medlemmar och anställda möjlighet att ta del av utbildningar som
kan vara kåren och dess medlemmar till nytta.
Under början av verksamhetsåret skall DISKs födelsedag firas med den traditionsenliga
middagen Ratatosk. För middagen skall DISK verka för att utnyttja de lokaler som finns
tillgängliga i NOD.
Under verksamhetsåret skall DISK påbörja planeringen av firandet av DISKs 30-årsdag.
DISK skall verka för att firandet av DISKs 30-årsdag blir, jämfört med de ordinära firandena av
årsdagen, extraordinärt.

DISK skall under verksamhetsåret, med hänsyn till studenternas önskemål, uppdatera sortimentet
och priserna i DISKs kafé. Kårlokalen Foo Bar skall fortsätta tillhandahållas DISKs sektioner
samt underhållas genom regelbundna städdagar. Till dessa städdagar skall DISK verka för att
deltagandet från samtliga sektioner blir mer jämlikt.
DISK skall under verksamhetsåret verka för att genomföra fester och evenemang för kårens
medlemmar. Studentkåren skall även, vid de evenemang där det är lämpligt, bjuda in
representanter från andra studentorganisationer, detta med syftet att stärka kontakter med dessa
organisationer.
DISK skall under verksamhetsåret verka för att en middag för DISKs medlemmar arrangeras
under hösten. För sistaårsstudenterna skall DISK arrangera en avslutningsfest i slutet av
vårterminen.
DISK skall under verksamhetsåret närvara vid Sveriges Förenade Studentkårers, SFS,
medlemsaktiviteter, både fullmäktige och medlemsmöten. Detta för att stärka studentinflytandet
och studentrelationerna nationellt. Under verksamhetsåret skall DISK utvärdera medlemskapet i
SFS och den nytta det för med sig. Regionalt skall DISK fortsätta representera vid Stockholms
Studentkårers Centralorganisations, SSCOs, löpande arrangemang under verksamhetsåret.
DISK skall under verksamhetsåret, traditionsenligt med studentkårens standar, närvara vid
fanborgen på valborg och Nobelbanketten. DISK skall även närvara på magister- och
doktorspromoveringar vid Stockholms universitet.
Under verksamhetsåret 2019 skall studentkåren DISK utvärdera nuvarande revisor Grant
Thornton samt undersöka alternativa revisorer.

Fredrik Nyblom
Ordförande Studentkåren DISK 2019

Verksamhetsplan för Klubbmästeriet
Klubbmästeriet, nedan kallat KM, skall under år 2019 verka för att fortsätta hålla puben öppen
dels på onsdagar varje vecka samt sista fredagen varje månad under terminerna. Undantag är
onsdagen den 1:a maj som uteblir, samt decembers fredagspub som istället sker innan julen. KM
skall även anordna två interna fester per termin, samt en marskalksittning för de övriga
mästerierna som är medlemmar i KMR. Utöver detta skall KM även anordna både en kräftskiva
och en julfest för sina medlemmar.
KM skall under 2019 verka för en ökad sammanhållning över sektionsgränserna genom
gemensamma event. KM skall som föregående år fortsätta utbilda sin barpersonal genom att
skicka lämpliga medlemmar på STAD-utbildningen samt lära upp nya medlemmar.
KM skall verka för att upprätthålla och bredda den befintliga kontakten med övriga studentStockholm genom att skicka medlemmar ur styrelsen, främst Klubbmästaren och ViceKlubbmästaren, på Klubbmästarrådets möten.
KM skall verka för att upprätthålla ett gott samarbete med resten av DISK, både via tidigare
nämnda gemensamma evenemang, men även genom att delta i större evenemang, så som att
bidra med personal till DISKs sittningar samt deltagande under Insparken.
Vidare skall KM i vanlig ordning genomföra den så kallade trasperioden som sker under
höstterminen då sektionen tar emot och utbildar nya medlemmar. Under den perioden läggs stor
vikt vid att dessa medlemmar skall få lika behandling och respekt.
KM skall aktivt jobba för att upprätthålla en trygg och inkluderande miljö, både under sina egna
evenemang, samt även andra externa evenemang där KM finns representerade.

Eric Sjögren
Ordförande Klubbmästeriet 2019

Verksamhetsplan för Näringslivssektionen
Näringslivssektionen (”NärS”), kommer fortsatt verka för att sammanföra studenter och
representanter från näringslivet. Detta arbete bör genomföras på ett sådant sätt att det gynnar
såväl företag som studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
NärS har inledningsvis lagt stor vikt på Systemvetardagen 2019. Detta arbete pågick främst fram
till och med den 6 mars, men innefattar ett uppföljningsarbete nu i efterhand. NärS verkar för att
kontinuerligt förbättra Systemvetardagen genom att locka fler företag, utöka samarbeten samt
vidareutveckla mässans upplevelse som helhet. Planeringen för Systemvetardagen 2020 kommer
att påbörjas i mars 2019.
NärS skall sträva efter att stärka de befintliga relationerna med näringslivet samt knyta nya
kontakter med företag som kan leda till samarbeten, vilka syftar till att öka studentnyttan samt
bidra till det ekonomiska tillståndet för Studentkåren DISK (”DISK”). NärS skall även sträva
efter att stärka relationerna till resten av studentkåren genom samarbeten och evenemang.
Önskan är att ha ett möte med samtliga sektioner inom DISK för att diskutera eventuella
samarbeten och utveckla idéer som kan bidra till ovan.
Sektionen kommer att jobba aktivt med rekrytering av nya medlemmar i syfte att engagera dem i
sektionens aktiviteter. Detta ska främst ske under Insparken. Styrelsen ska verka för kontinuerlig
förbättring av välkomnandet av nya medlemmar inom sektionen och arrangera flera aktiviteter
för nya medlemmar. Stor vikt skall läggas på att upprätthålla intresset som redan finns inom
sektionen, genom exempelvis Tackfesten 2019 i maj samt Kick Off under höstterminen.
Sektionen kommer även tillägna tid åt aktiviteter för studenterna med syftet att skapa bättre
relationer mellan såväl redan aktiva, som andra studenter.
NärS skall verka för att sektionens medlemmar motiveras till ett långvarigt engagemang genom
bland annat medaljutdelning och PensioNärS-status. Nytt för i år är även att det kommer att
delas ut utmärkelsemedaljer för att uppmärksamma särskilt hängivet arbete inom sektionen.
Slutligen kommer NärS även att arbeta aktivt med att skapa en kontinuitet inom sektionen
genom överlämningar och rutiner kring såväl Systemvetardags-, styrelse- samt övrigt
sektionsarbete. För att uppnå detta kommer vi framförallt att se över struktureringen av interna
dokument samt se till att det finns upprättade mallar och rutiner för samtligt internt arbete!

Alice Watson
Ordförande Näringslivssektionen 2019

Verksamhetsplan för Särimners Kultingar
Särimners Kultingar skall under verksamhetsåret 2019 verka för att bedriva studiesocial
verksamhet för DISKs medlemmar minst en gång i veckan, utifrån sektionsmedlemmarnas
intressen.
Många av sektionens evenemang arrangeras i kårlokalen Foo Bar. Alla evenemang skall, utom i
undantagsfall, vara alkoholfria och öppna för alla.
Särimners Kultingar skall fortsätta samarbeta med DSV och hålla i studiesocial verksamhet
tillsammans med institutionen.
Särimners Kultingar skall verka för värvandet av nya medlemmar till sektionen och DISK samt
verka för att öka vetskapen om de regelbundna evenemangen, särskilt under Insparken.
Särimners Kultingar skall verka för ökat samarbete med andra sektioner inom DISK för att
främja DISKs verksamhet. Sektionen skall även verka för att bistå med tema under vissa av
Klubbmästeriets pubar.
Sektionen skall även verka för uppstartandet av nya kreativa projekt utifrån medlemmarnas
intressen.

Nina Wiesner
Ordförande Särimners Kultingar 2019

Verksamhetsplan för Sportsektionen
Under verksamhetsåret 2019 skall Sportsektionen verka för att främja studenthälsan för DISKs
medlemmar genom återkommande evenemang, främst i form av sportaktiviteter. Sportsektionen
skall verka för att ge DISKs medlemmar möjligheten att regelbundet utöva idrottsaktiviteter, i
den utsträckning som DISKs medlemmar efterfrågar och som sektionen kan tillhandahålla.
Sportsektionen skall verka för att den traditionsenliga resan till Åre Skiweek under vårterminen
2019 genomförs som planerat.
Sportsektionen ska tjäna sitt syfte så som det anges i sektionens stadgar och framför allt
uppmuntra och verka för schysst spel och en kamratlig anda. Alla aktiviteter ska i allra största
möjliga utsträckning vara tillgängliga och välkomnande för alla DISKs medlemmar. Sektionens
aktiviteter ska också vara öppna för de som inte är medlemmar i DISK, så länge det inte har en
negativ inverkan på DISKs ekonomi. Sportsektionen ska verka för att även studenter från andra
länder ska känna sig inkluderade och välkomna att delta i sektionens aktiviteter.
Sportsektionen skall verka för ett ökat samarbete med andra studentföreningar genom att delta i
olika turneringar som anordnas samt sträva efter att anordna egna turneringar. Sportsektionen
skall också verka för fortsatt och ökat samarbete med övriga sektioner inom DISK, bland annat
genom att medverka under Insparken. Sportsektionen skall verka för att planeringen av den
traditionsenliga resan till Åre Skiweek, under vårterminen 2020, tar sin början. Sportsektionen
skall sträva efter att få sponsorer till sina aktiviteter.

Oscar Thörnkvist
Ordförande Sportsektionen 2019

Verksamhetsplan för Musikaliska och estetiska sektionen
Den Musikaliska och Estetiska Sektionen, nedan kallad MES, skall under det kommande
verksamhetsåret verka för att bedriva studiesocial verksamhet för DISKs medlemmar, både
genom föreställningar på utvalda tillfällen och under de måndagar som tilldelats sektionen. Denna
verksamhet skall ha anknytning till olika typer av estetisk verksamhet såsom teater, musik,
formgivning eller dylikt.
MES skall verka för att genomföra olika sorters projekt som är kopplade till DISK och
institutionen, med strävan efter att visas för en bredare publik.
MES skall verka för att värva nya medlemmar till DISK och till sektionen genom fortsatt
marknadsföring av sektionens verksamhet. Detta kommer framför allt ske under Insparken men
även under terminerna genom kontinuerlig aktivitet, såsom spex och andra event.
MES skall verka för att hålla event under året för att belöna sina aktiva medlemmar.
MES skall verka för att öka samarbetet med DISKs andra sektioner, genom att arrangera
gemensamma evenemang med dem.

Olof Törnell Uhr
Ordförande Musikaliska och Estetiska Sektionen 2019

Verksamhetsplan för Insparksektionen
Under verksamhetsåret 2019 skall Insparkssektionen planera mottagningen av nya studenter inför
höstterminen 2019 då DISK skall marknadsföras och nya studenter skall välkomnas med olika
aktiviteter. Denna mottagning kallas Insparken och pågår parallellt med undervisningen i
samband med terminsstart.
Insparkssektionens styrelse skall utse en eller flera Överdrivare vars åtagande är att utföra
uppgifter av speciell betydelse för sektionen.
Insparkssektionen skall anordna en guidad rundtur för de nya studenterna genom DSVs lokaler.
Insparkssektionen skall under Insparken arrangera DISK-dagen: en dag då alla DISKs sektioner
samarbetar för att introducera hela DISKs verksamhet.
Insparkssektionen skall producera tryckt material med aktuell information till förmån för nya
studenter.
Insparkssektionen skall anordna en tackfest för Insparkssektionens aktiva medlemmar för att
tacka dem för deras engagemang under Insparken.
Insparkssektionen skall verka för att Insparken skall avslutas med festligheter till förmån för nya
studenter.
Insparkssektionen skall verka för ökad gemenskap inom programmen.
Insparkssektionen skall verka för ett ökat samarbete mellan DISKs samtliga sektioner.
Insparkssektionen skall verka för att värva nya medlemmar till DISK och dess sektioner.

Sofia Fahlesson
Ordförande Insparkssektionen 2019

Verksamhetsplan för Marskalksämbetet
Marskalksämbetets uppgift är att vara ett stödjande och rådgivande organ till DISKs styrelse och i
synnerhet dess presidium, men även till andra delar av DISK om så efterfrågas. Vidare vill
ämbetet verka för att styrelsen, som förtroendevalda, får en så trevlig och lärorik period i DISK
som möjligt.
För att uppfylla uppgiften ämnar ämbetet att medverka i styrelsens konferenser för att facilitera
aktiviteter relaterade till planering, ledarskap samt teambuilding. Vidare är ämbetets målsättning
att genomföra utbildningstillfällen med teambuildingaktiviteter, samt i övrigt vara till hands för
diverse frågor och samtal - både efterfrågade och på eget initiativ.
Ämbetet har som målsättning att vid minst två tillfällen ordna samkväm för styrelsen, samt
arrangera den traditionsenliga skiftesmiddagen där kontakt mellan den avgående och tillträdande
styrelsen skapas.
Medlemmar i ämbetet kommer slutligen stå till förfogande för deltagande i olika kommittéer,
arbetsgrupper etc. där vi kan göra nytta.

Jonna Hillblom
Övermarskalk Marskalksämbetet

Bilaga 5 – Verksamhetsårets budget
Budget 2019

Prel. 2019

2018

Intäkter
Bidrag
Kafeet
Medlem
DISK
Evenemang
Ambassadörsverksamhet

212 000 kr
950 000 kr
304 270 kr
31 000 kr
88 296 kr
0 kr

212 000 kr
950 000 kr
304 270 kr
31 000 kr
75 164 kr
0 kr

216 000 kr
1 000 000 kr
297 840 kr
23 000 kr
63 657 kr
0 kr

Sektioner
KM
NärS
SVD
Insparken
Sporten
SK
MES

1 384 720 kr
275 000 kr
1 926 400 kr
95 000 kr
94 280 kr
11 400 kr
1 700 kr

1 403 220 kr
275 000 kr
1 865 500 kr
95 000 kr
94 280 kr
11 400 kr
1 700 kr

1 445 220 kr
255 000 kr
1 547 965 kr
82 000 kr
64 280 kr
9 900 kr
200 kr

Summa intäkter

5 374 066 kr

5 318 534 kr

5 005 062 kr

Kafeet
Medlem
Hyra
DISK
Studiebevakning
Evenemang
MÄ
Ambassadörsverksamhet
Avskrivningar

975 500 kr
62 458 kr
1 079 824 kr
670 054 kr
106 300 kr
78 755 kr
12 000 kr
0 kr
124 000 kr

975 500 kr
41 933 kr
1 085 000 kr
644 334 kr
106 300 kr
72 026 kr
12 000 kr
0 kr
124 000 kr

1 048 500 kr
41 837 kr
1 034 127 kr
575 922 k
106 300 kr
58 684 kr
12 000 kr
0 kr
124 000 kr

Sektioner
KM
NärS
SVD
Insparken
Sporten
SK
MES

1 180 140 kr
52 500 kr
569 200 kr
140 100 kr
97 750 kr
21 763 kr
2 600 kr

1 197 640 kr
52 500 kr
510 200 kr
140 600 kr
97 750 kr
33 814 kr
2 600 kr

1 239 640 kr
59 200 k
306 376 kr
131 600 kr
63 100 kr
17 050 kr
1 100 kr

Summa utgifter

5 172 944 kr

5 096 197 kr

4 819 436 k

5 374 066 kr
5 172 944 kr
201 122 kr

5 318 534 kr
5 096 197 kr
222 337 kr

5 005 062 k
4 819 436 k
185 626 k

201 122 kr

222 337 kr

185 626 k

Utgifter

Resultat
Intäkter
Utgifter
Resultat
Resultat

Bilaga 6 – Valärenden
DISK nominerar följande till DISKs valberedning 2019:
Ebba Andersson Nording (Sammankallande)
Eric Sjögren
Carolina Svantesson
Martin Jarsäter
Beatrix Hansson
Olof Törnell Uhr
Valberedningen DISK nominerar påstår DISK vara optimala för arbetet som förväntas av en
valberedning. De nominerade har under sin studietid på DSV hittills visat upp att de bryr sig om
kårens nu- och framtid. De har god insyn i de olika delarna av DISK, både inom sektionerna och
inom styrelsen. Bland de nominerade finns både kunskap och rutin om kåren såväl som intresset
av att värva nya medlemmar till den. DISK anser att detta är högst nödvändigt för ett lyckat
arbete som valberedning, därför väljer vi att nominera dessa kandidater.

