
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-08-31

Datum: 2006-08-31
Tid: 17,30
Plats:     A117 (LKAB)
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)
Jesper Moberg (D6)
Karolina Degermo (Valb)
Andreas Risberg (Student-TV)

§ 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 med tillägg av övriga frågor.
6. Inga adjungeringar.
7. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 2. Bordläggningar



§ 3. Information:

1. Ordförande:
* Köpt kakor till sektionsmötet.

2. Vice ordförande:
* Ordnat med dagens (31/8-06) protokoll. 

3. Kassör:
* Suttit på Expen. 
* Jobbat med de gula dukarna, fakturor bör komma senast fredagen den 1 september. 
Förhoppningsvis har det löst sig då.

4. Informationsansvarig:
* Gjort häften inför sektionsmötet. 

5. Utbildningbevakningssamordnarna:
* Har städat på Expen, tagit bort gamla datorer och röjt undan. 
* Har bokat in tider och salar för klassråd. Talat med Leonardo Cornejo om 
utbildningar. 

6. Arbetsmarknadskontakt:
* Jobbar med obetalda overaller o.dyl.

7. Sexmästeriet:
* Pratat med Carlsberg om överbliven öl från nolleperioden.
* Sexmästaren informerade om att Kraephtphaesten avlöpte väl. 

8. Xp-el ordförande:
* Ej närvarande.

9. Valberedningen:
* Har hittat 5 intresserade till poster inom Datasektionen. 

10. Student-TV:
* Sändningarna börjar i nästa vecka (36)
*  Under nolleperioden har de mottagit 20 intresseanmälningar och hoppas att de ska 
resultera i nya medlemmar.
* De har även jobbat på Snappsakademins vårkonsert som snart är klar samt Buffalo 
Bill. Tablån är i det närmanste fastställd.

§ 4. Beslut

§4.1 Förtjänstmedaljer.
Gamla styret har ansökt om förtjänstmedaljer men då dessa vid tillfället inte 
hade fått ansvarfrihet än bordlades frågan.

§4.2 Styrelsen beslutade att sektionen bjuder på fika under sektionsmötet. 

§ 5. Diskussion:

§ 5.1 Nolleuppdrag.
MMT hade en önskan om att låna Dobbe under nolleuppdraget. Mötet kom 
överens om att säga nej då detta kan leda till sektionsgnabb i centrala Luleå. 

§ 5.2 Utfall av nolleperioden.
Kassör har ej sammanställt. 

§ 5.3 Sektionsmötet 060831.



UBS:arna vill prata på sektionsstyrelsens punkt under sektionsmötet. Sektionen 
vill informera om en praktisk kurs hos Xp-el i kretskortselektronik. 

§ 5.4 Mailen.
Problemet med mailen ska nu snart vara löst. Datorn som ska fungera som 
Sektionenes server är nu på väg till Ludd.

§ 6. Övriga frågor  

§ 6.1Tävling.
Styrelsen skulle vilja bli av med  överblivna saker från nolleperioden, såsom 
nudlar, nachochips och salsa. Det kommer att bli en fototävling på hemsidan där 
man skickar in bilder från nolleperioden som helst är relaterade till styrelsen. 

§ 6.2 Oligopol
Mötet diskuterade hurvida sektonerna på något sätt har oligopol på marknaden för 
försäljning av märken, overaller mm. Slutsatsen var att då sektionerna är ideella 
föreningar utan vinstsyfte är detta inte ett problem.

§ 6.3 Utskotten.
Styrelsen letar efter folk till utskotten. 



§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 11/9
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.

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


