DatorSektionens första tid borde egentligen skrivas av Martin Jacobsson eftersom han var drivande vad gäller att dra
igång föreningen. Eftersom han inte gjort det (ännu) så kanske jag kan få ge min bild av hur det hela började.
Under hösten 2000 funderade vi som påbörjat utbildningen Datoringenjör med inriktning mot Informationsteknik (DI)
över varför det inte fanns någon datorförening. De personer som var engagerade från början var (ursäkta om jag missar någon) Martin Jacobsson, Björn Grönesjö och Johan Gunnarsson. Själv halkade jag med på ett hörn när det var dags
att utse en styrelse.
I början av januari 2001 hölls ett konstituerande möte där DS formellt bildades. Den första styrelsen bestod av Martin
Jacobsson (ordf), Björn Grönesjö (v.ordf), Kristian Schling (sekreterare), undertecknad (kassör) och Joakim Jakobsson
(ledamot). Till systemansvarig valde vi Johan Gunnarsson. Under våren började vi bearbeta Kåren och vi fick slutligen
tillstånd att sätta upp lite utrustning i kårens "utskottsrum" vid dåvarande kårexpeditionen (i huset vid Gjuterigatan på
andra våningen, precis till höger när man kommer in från ING).
Ganska snart efter vårt konstituerande möte hoppade Kristian Schling av som sekreterare och in valdes istället Johan
Larsson.
Vår utrustning, ja.Vi lyckades få loss en del gamla skräpdatorer (486) från skolan och med lite privata bidrag (Adam
Engström skänkte en delvis fungerande Pentium som med lite andra reservdelar blev Enigma och jag skänkte en 486:a
som blev KOM-server). Det installerades en hel del "arbetsstationer" med Linux och någon server. Den första server
som installerades var, ojmr, den KOMserver som detta inlägg skrivs på. När vi inte kunde få ihop till en vettig dator att
ha som inloggningsserver lånde Martin Jacobsson ut en PII/400 som DS hade i ett drygt halvår. Det vore synd att säga
att skolan var förtjusta i att vi satte upp datorer, "det kunde ju vara en säkerhetsrisk" men genom hårt arbete lyckades
Martin övertyga Charles Szabo att hjälpa till och vi fick några stycken IP-adresser. Dock fanns restriktioner på vad för
typ av servrar vi fick sätta upp, t ex tilläts inte någon epost-server eller DNS-server (inte ens när vi fått en egen "subdomän" under hj.se). Ansvarig för vår utrustning var från Emil Hillung.
Under första halvåret bedrev vi lite sporadisk verksamhet. Ett (förhoppningsvis) uppskattat inslag var en C++-kurs som
hölls främst för Di1 i samband med skolans kurs Programmeringsmetodik (jag var ansvarig och hade hjälp av de flesta
aktiva som "labbassistenter).Vi arrangerade också någon "RawLab" (ett uttryck som myntades av, ojmr, Björn Grönesjö
och/eller Johan Gunnarsson. Från början var det ett uttryck som betydde "träffas i lokalen och DATA hela natten" men
konceptet har på senare tid utvecklats).
Till insparken 2001 lyckades Martin sälja in konceptet med inspark.hj.se till Studentkåren och sektionerna och DS producerade informationsskärmarna som stod ute i entreerna. Under insparken var större delen av DS "kärna" engagerade som faddrar och försökte ragga upp nya medlemmar (vissa försökte, med framgång, ragga flickvän. Ingen nämnd
men... ;). Detta resulterade i en hel del nya aktiva inför läsåret 2001/2002.
Under hösten 2001 genomfördes sporadiska DS-arrangemang (jag har inga exakta data). När det drog ihop sig mot jul
genomfördes DreamHack på Elmia och en trupp från DS var där.
I början av 2002 valdes en ny styrelse. Joakim Jakobsson hoppade av eftersom han skulle bli klar med sin utbildning
under våren. Björn Grönesjö och Johan Larsson lämnade också. In kom istället Thomas Albertsen (som v.ordf),Victor
Widell (sekreterare) och Anders Svensson. Speciellt trevligt tyckte vi det var att ha en representant från IT-enheten
med i styrelsen (Anders) eftersom vi hoppades att det skulle göra vårt anseende bättre.
Under våren 2002 höll vi återigen kurs i C++, denna gång med delat huvudansvar mellan Victor Widell och mig.Vi drog
också igång en föreläsningsserie kallad "buDSkap" (Johan Larsson ansvarade) efter den modell som Lysator använder
för sina UppLYSningar. De "gamla rävarna" försökte också förbereda för sin kommande avgång genom att genomföra
en "rootskola" för några utvalda medlemmar som vi trodde skulle kunna passa in i den framtida rootgruppen. De som
var med var Thomas Albertsen, Daniel Eriksson och Elia Falk.
I början av hösten 2002 valde både jag och Martin Jacobsson att lämna styrelsen och rootgruppen. För egen del berodde det på att jag tycket jag gjort mitt i DS samt att jag hittat andra verksamhetsområden på skolan där jag tyckte jag
gjorde bättre nytta. Martin Jacobsson valde efter missnöje med genomförandet av DI-programmet i Jönköping att se
om gräset var grönare i Linköping och han började studera där istället. Ett extra årsmöte genomfördes därför med
fyllnadsval till ordförande och kassör. Linda Hjalmarsson valdes in som ny ordförande och Johannes Herrmansson valdes till kassör.
Och därmed är vi ungefär framme vid dagens datum och jag vet inte om jag skall skriva så mycket mer. Jag hoppas att
jag fått med de mest betydelsefulla händelserna i DS historia. Det finns säkert mer att fylla på med, t ex historik om
KOM eller de aktiviteter vi genomfört men som jag endast flyktigt berört. Det får någon annan göra...
/Daniel Andersson

