
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-08-23

Datum: 2006-08-23
Tid: 13,00
Plats:     Kårhusrestaurangen 
Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (ordf.)
Andreas Eberhardt (vice)
Andreas Nielsen (kassör)
Erika Schölin (info)
Nils Carlson (UBS1)
Leonard Broman (UBS2)
John Hansson Winqvist (armk)
Oscar Isoz (XP-el)
Lisa Dahlkvist (Valb)

§ 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 men tillägg av en övrig fråga.
6. Inga adjungeringar.
7. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 2. Bordläggningar

§ 3. Information:

1. Ordförande – Har jobbat med diverse gyckel, sektionsdagsförberedelser och foxat 
med toastar. 

2. Vice ordförande – Inget nytt. 
3. Kassör – Pratat med Navigera om styrelse t-shirtarna, de kommer hämtas före 

sektionernas dag. Dukarna till sektionernas dag var betydligt dyrare än vad vi hade 
planerat så Andreas har jobbat på att byta de gula dukarna mot vita billigare. 

4. Informationsansvarig – Har varit på möte om nollebrännbollen. Börjat göra 
spelschema för Datasektionens lag. 

5. Utbildningbevakningssamordnarna – Har haft ett möte om sektionsdagen om deras 
station. 

6. Arbetsmarknadskontakt – Inget nytt.
7. Sexmästeriet – Ej närvarande.
8. XP-el ordförande – Inget nytt. 
9. Valberedningen – Gör lite reklam för lediga poster. 
10. Student-TV – Ej närvarande.



§ 4. Beslut

§4.1 Vi bifall Frida Nellros förslag om att låta sektionsmötet i lp1 bestämma 
huruvida overallerna ska säljas eller inte. 
§4.2 Men ett ändringsyrkande av Oskar Isoz om att ändra ”nolleperioden” 
till ”första sektionsmötet” på de nya overallsbeställningarna så bifall vi Frida 
Nellros. 

§ 5. Diskussion:

1.  T-shirtarna kommer den 24.  
2. Vi diskuterade vad vi skulle göra på våra VKM gyckel. Vi visar djurdelarna och som 

omstart har vi den klassiska flaggan. 
3. Sektionernasdags rundvandrings schema gör Erika Schölin. Lite praxis om 

sittningen o.dyl. 
4. Vi ska köpa fika till det första sektionsmötet, det görs på Dollarstore. 
5. Vi har haft diverse problem med hemsidan och dess mail. Men Nils Carlson har i 

uppdrag att fixa det, leter efter en dator som kan stå som server på Ludd. 

§ 6. Övriga frågor  

1. Vi diskuterade möjligheten om att ha med sig en respektive på Sektionsmiddagen. Vi 
var eniga om att det var ok, så länge de betalade i dörren. 

§ 7. Avslutande formalia:

1. Nästa möte blir den 29/8. 
2. Mötet förklarades avslutat.

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


