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 kårens 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 firanden
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.
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