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Bilaga 1: Information om beslut om föreningens framtid

Datatekniksektionens proposition om fria föreningar under HTM2 2015 handlade om vilka rättigheter

fria föreningar har emot Datatekniksektionen. Datatekniksektionens styrelse vill i samband med

denna proposition även att D-Chip förtydligar sin position i förh̊allande till Datatekniksektionen

d̊a vi har egen ekonomi, men ansvaret hamnar p̊a Datatekniksektionen vid juridiska fall. Nedan

listas n̊agra saker som har diskuterats av D-Chips styrelse inför detta möte om vad som kommer

ändras och p̊a vilket sätt, beroende p̊a vad man väljer. De tre fallen är; att D-Chip blir en helt

frist̊aende förening, en underförening till Datatekniksektionen eller upplöses och möjligen blir ett

utskott i Datatekniksektionen.

Helt frist̊aende förening

• Eget org nr. - egen ekonomi, egen kontroll, ingen insyn fr̊an Datatekniksektionen.

• Fri förening - ideella föreningar behöver ej betala skatt.

• D-Chip sk̊apet är kvar i korridoren i källaren.

• Välja egna medlemmar och vilka som är välkomna p̊a event.

• Konkurrerar med Datatekniksektionens näringsliv.

• Försv̊ara samarbete med Näringslivsutskottet samt med Datatekniksektionens styrelse i allmänhet.

• Kassask̊apet m̊aste f̊a en ny plats (f̊ar ej vara i E2210 för huset).

• Betala för b̊ade hyra och marknadsföring p̊a Datatekniksektionens plattformar.

• Inte kunna använda Datatekniksektionens eller d̊a D-Chips nuvarande hemsida.

• Access f̊ar ordnas p̊a egen hand via huset, inte via Datateknikssektionens källarmästare.

Underförening vid Datatekniksektionen

• Eget org nr. - egen ekonomi, egen kontroll, ingen insyn fr̊an Datatekniksektionen.

• Kassask̊ap f̊ar st̊a kvar i R̊asenbad.

• Hyra endast för exkluderande evenemang i iDét. Ingen hyra d̊a evenemang är för alla med-

lemmar av Datatekniksektionen, förtur p̊a biljetter för kvinnor till evenemang är okej.

• Access ordnas av Datatekniksektionens källarmästare.

• Samarbete med Näringslivsutskottet samt samarbete med Datatekniksektionens styrelse förenklas.

• L̊ana kök kostnadsfritt efter Datatekniksektionens styrelses godkännande.
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• F̊ar använda Datatekniksektionen och D-Chips hemsida.

• D-Chips medlemskap m̊aste följa:

– “En frist̊aende förening är skyldig att, erbjuda Datatekniksektionens alla medlemmar

möjlighet att vara en del av föreningen och verka för föreningens m̊al och syften.” Ur

propositionen Fria föreningar fr̊an Datatekniksektionens HTM2 2015

– “En frist̊aende förening är skyldig att, när sektionens styrelse eller sektionsmötet s̊a

kräver, ställa sina handlingar till sektionens förfogande. Detta inkluderar även aktuell

medlemsmatrikel.” ur Datatekniksektionens stadgar och reglemente.

Ha n̊agot liknande krav p̊a alla medlemmar som med Chip ‘N Dale tidigare har haft: f̊ar inte

medverka p̊a evenemang om deltagande motverkar evenemangets syfte?

Hur kommer personer som identifierar sig som män ses p̊a i fr̊agan om olika funktionärsposter,

s̊a som styrelse, allmän funktionär, revisor?

Utskott under Datatekniksektionen

• D-Chip är tvunget att upplösas.

• Inget org nr. - Datatekniksektionen sätter budget och liknande.

• Ingen firmatecknare.

• Hyr inte av Datatekniksektionen; lokaler och inventarie utan delar dessa som alla utskott.

• Datatekniksektionen ordnar access.

• Datatekniksektionen tar hand om D-Chips pengar under 5 år, om inte föreningen aktiveras

inom dessa 5 år ska dessa användas av Datatekniksektionen för att främja och framföra

D-Chips ändam̊al.

Vid upplösning av föreningen förvaltar Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska

Högskola tillg̊angarna i fem år. Om inte föreningen aktiverats inom denna tid

tillfaller tillg̊angarna Datatekniksektionen för att främja och framföra föreningens

ändam̊al, ...”

ur D-Chips stadgar.

• Ingen styrelse - En mästare och olika underposter med samma syfte och ingen egen kontroll

över Näringslivslivet.
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