
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-08-07

Datum: 2006-08-07
Tid: 17,00
Plats:     Centrumrestaurangen. 
Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (ordf.)
Andreas Eberhardt (vice)
Andreas Nielsen (kassör)
Erika Schölin (info.)
Leonard Broman (UBS2)
John Hansson Winqvist (armk)
Oscar Isoz (XP-el)
Jesper Moberg (D6)

§ 1. Formalia:

1. Mötet förklarades öppnat.
 2. Mötet ansågs behörigt.

3. Sittande Frida Nellros valdes till mötesordförande.
4. Sittande Erika Schölin valdes till mötessekreterare.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Inga adjungeringar.
7. Inga föregående mötesprotokoll. 

§ 2. Bordläggningar
1. Inga bordläggningar.

§ 3. Information:

1. Ordförande – Inget nytt.
2. Vice ordförande – Inget nytt. 
3. Kassör – Inget nytt. 
4. Informationsansvarig – Väckte frågan om rensning av gamla overaller. 
5. Utbildningbevakningssamordnarna - Berättade om vad inrikta sig på, med 

huvudsakligt mål att få bolognaanpassningen att ske så smidigt som möjligt. 
Information ska gå ut snabbare och de jobbar även med kursplanering. 

6. Arbetsmarknadskontakt – 
7. Sexmästeriet – Letar efter en lokal att vara i under nolleperioden, speciellt en plats 

för capsen. Gula är förhoppningsvis klar till Kreaphtphesten..
8. XP-el ordförande – Rustar inför nolleperioden
9. Valberedningen – Ej närvarande.
10. Student-TV – Ej närvarande.

§ 4. Beslut



1. Budgeten fastslogs med vissa ändringar. VKM är nu budgeterade till totalt 
4500:-, bufferten är borttagen och Sektionsfrämjande underhållning 
ligger nu på 1500:-.
Se bifogat dokument.
Frågan om vad överblivna pengar ska användas till bordläggs till nästa möte.

§ 5. Diskussion:

1. T-shirtar till sektionsaktiva. Dessa ska fixas efter det att nolleperioden är över. 
Styrelsens t-shirtar är under arbete och Andreas Nielsen kommer att kontakta 
tryckfirma Navigera så fort de återkommer från sin semester. 

2. Gyckel till VKM:n fastslogs till den gamla klassiska varianten, eventuellt med 
ändring av musik från Mission: Impossible till McGyver låten.  

3. Gyckel till Kraephten diskuterades kort.
4. Sektionernas dag. Schema och alla kringarrangemang gicks igenom..
5. Styrelsemailen. Är under arbete, personliga mailadresserna fungerar nu. 
6. Märkesförsäljnign. Man bör informera alla phösare tillhörande Datasektionen om 

försäljning före Nolleperioden på Expen. 

§ 6. Övriga frågor  

1. Diskussion kring eventuell rabatt till de medietekniker som fått vänta en lång tid på 
sina overaller. Då de har haft möjlighet att hämta ut sina handpenningar beslöts att 
någon sådan inte kommer att ges.

§ 7. Avslutande formalia:

1. Nästa möte sker under veckan efter Nolleperioden.
2. Mötet förklarades avslutat.

____________________________________________     ____________________________________________
Frida Nellros, Ordförande Datasektionen LTU                 Erika Schölin, Info Datasektionen LTU


