
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-08-29

Datum: 2006-08-29
Tid: 12,00
Plats:     Träpuben, Kårhusrestaurangen 
Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (ordf.)
Andreas Eberhardt (vice)
Andreas Nielsen (kassör)
Erika Schölin (info)
Leonard Broman (UBS2)
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 utan ändringar. 
6. Inga adjungeringar.
7. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 2. Bordläggningar

§ 3. Information:

1. Ordförande:
* Har kollat på verksamhetsplanen, budgeten och försöker ta reda på huruvuda 
phösarna ska faktureras. 

2. Vice ordförande:
*  Har suttit på Expen och haft lite försäljning. 

3. Kassör:
* Har pratat med Kaptenerna om problemet med de gula dukarna. Företaget är 
tydligen motsträviga men de ska prata lite mer med dem. 
* Har även pratat med Kaptenerna om flaggkuppen de gjorde i samband med 
Datastyrelsens gyckel. Mötet kom fram till att det var en rolig grej och att styrelsen 
inte kommer att tjäna på att bråka mer om det då Kaptenerna har varit väldigt 
tillmötesgående överlag under nolleperioden. 
* Inga fakturor har inkommit från sektionsmiddagen på grund av en del strul. 
Toastarna har inte heller kommit med deras faktura. 

4. Informationsansvarig: 
* Har mottagit två förfrågningar om sponsring. MMT vill låna Dobbe för att vara 
påskhare under deras nolleuppdrag. Erika Schölin, info, ska ta reda mer på och 
återkomma på nästa möte. Även Rymd, Ped och E-/Di vill ha sponsring men mötet 
kom fram till att det är bättre om de frågar affärer om sponsring istället. 



5. Utbildningbevakningssamordnarna: 
* Inget nytt. 

6. Arbetsmarknadskontakt: 
* Ej närvarande. 

7. Sexmästeriet: 
* Problem med Akademiska hus. Föregående sexmästare, Lars Eriksson, har bytt lås 
på ett förråd utan att informera Akademiska hus om det. Det var ett förråd som 
skulle lånas ut under hans års nolleperiod. De lugnade dock ner sig något efter en 
stunds förklarade av läget. 

8. Xp-el ordförande: 
* Inget nytt. 

9. Valberedningen: 
* Ej närvarande. 

10. Student-TV: 
* Ej närvarande.

§ 4. Beslut

§ 5. Diskussion:

1. Styrelset-shirtarna kommer kosta runt 300kr/st.  
2. Mötet tog upp lite kort om hur nolleperioden har varit och konstaterade att 

Kreaphtan varit lyckad men att sektionen eventuellt har gått lite minus i budgeten. 
3. Snart är det dags för första sektionsmötet och mötet kom fram till att styrelsen ska 

klä sig i lite finare svarta byxor, styrelset-shirten och teknologmössan. Oscar Isoz 
kommer att införskaffa fika, saft m.m.

4. Mailen kommer snart att fungera som det ska, vi har hittat en dator som ska fungera 
som server som kommer finnas på Ludd. Det kommer att göras klart i helgen så 
snart kommer man att kunan maila oss som vanligt igen. 

§ 6. Övriga frågor  

§ 7. Avslutande formalia:

1. Nästa möte blir den 31/8, kolckan 17,30 i LKAB-salen.
2. Mötet förklarades avslutat.

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


