
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-09-12

Datum: 2006-09-12
Tid: 16,30
Plats: Kårhusrestaurangen

Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (ordf.)
Andreas Eberhardt (vice)
Andreal Nielsen (Kassör)
Erika Schölin (info)
John Hansson-Winqvist (armk.)
Nils Carlson (UBS1), till 17.05.
Leonard Broman (UBS2)
Jesper Moberg (D6)
Oscar Isoz (Xp-el)
Andreas Risberg (Student-TV), från 16.41.
Karolina Degermo (valb), till 17.25.
Lisa Dahlkvist (valb), till 17.05.

§ 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. Föregående protokoll bordlades.

§ 2. Bordläggningar

Inga bordläggningar.

§ 3. Information:

1. Ordförande: 
* Håller på att fylla utskotten. 
* Varit på ordföranderåd, där diskuterades en ny post i Datasektionens styrelse. TKL 
gör upp information om vad den nya posten är och senare kommer Kårordförande att 
utreda posten. 
* Det kommer hållas en ekonomiutbildning dit vi får skicka 2 ledamöter. 
* Ltu vill stänga Xp-M. 

2. Vice ordförande: 
* Gått igenom overallsbeställningarna och lagt undan mössor till dem så långt lagret 
räckte. Det finns en inventeringslista på Expen. 



3. Kassör: 
* Sammanställt ekonomin från nolleperioden. Sektionsmiddagen gick lite back p.g.a. 
lite folk. Nolleperiodsgruppen kommer bli fakturerade onsdagen den 13 september.
* Overallsbeställningarna är iordninggjorda. 
* Skiftesmiddagen gick plus. 

4. Informationsansvarig: 
* Skrivit protokoll och pratat med Fredrik Kihlander, info 05/06. 

5. Utbildningbevakningssamordnarna: 
* Har närvarat på klassråd, glömde bort MMT 12/9-06. 

6. Arbetsmarknadskontakt: 
* Har kontaktat företag, fått två svar, Scania och TietoEnator. 
* Har lite hemliga projekt på gång och har bakat fika till styrelsemötet då han glömde 
bort att sitta på Expen.  

7. Sexmästeriet:  
* Jobbar med fakturor occh strulat med gamla. 
* Fixar iordning på Gula och är i full gång med med Lappfejdsarbetet. 

8. Xp-el ordförande: 
* Har haft möte, ska börja ta in medlemmsavgifter och ska köpa en frys. 

9. Valberedningen: 
* Inget nytt. 

10. Student-TV: 
* Snappsakademins vårkonsert är färdigklippt. Buffalo Bill blir färdigt i nästa vecka.
* Kommer ha öppet hus ikväll (12/9-06). 

§ 4. Beslut
§ 4.1 Middag för sektionsaktiva. Styrelse har kollat upp diverse allternativ som visade 
sig vara något dyra. Styrelsen beslutade att:

hålla en upptakt på Gula för sektionens aktiva medlemmar den 26/9-06. 

§ 4.2 Val till utskott. Styrelsen beslutade att:

välja  John Hansson-Winqvist till Arbetsmarknadsutskottet.
välja Andreas Nielsen till Förvaltningsutskottet.
välja Erika Schölin till Informatiosutskottet.
välja Frida Nellros till Ordföranderådet.
välja Jesper Moberg till Sociala utskottet.
välja Nils Carlson till Studieutskottet.
välja Nils Carlson till Utbildningsutskottet. Avsade sig sin post i utskottet. 

§ 5. Diskussion:

§ 5.2 Uttfall av nolleperioden.
 Det gick bra.

§ 5.2 Kårhusrestaurangen.



 Undersöka om man kan ordna catring från någon annan är 
Kårhusrestaurangen. Finns det någon som kan ge sektionen bättre priser?

§ 5.3 Glassen.
 Finns kvar. Bjudas på efter ett sektionsmöte?

§ 5.4 Fototävling.
Inga bilder har inkommit, Erika Schölin fick i uppdrag att sätta upp lappar om 
det. 

§ 5.5 Styrelse bilderna.
Bilderna kommer att tas torsdagen den 21/9. Det blir enskilda bilder plus 
gemensamma bilder till den kommade fotokatalogen. 

§ 5.6 SMS, ny styrelsepost.
 Studiemiljösamordnare. Andreas Eberhardt tog på sig den posten. Mer 
information om posten och vad den är till för kommer styrelsen få senare. 

§ 5.7 Mail.
Fortfarande ett problem, det finns inga servrar på skolan som vill ta hand om 
mailen på hemsidan. Styrelsen kommer att undersöka hur de andra sektionerna 
och föreningarna gör. 

§ 6. Övriga frågor 

§ 6.1 Student-TV. 
Styrelsen ska undersöka hur det skulle gå till om Student-Tv ska bli fristående. 

§ 6.2 Täckningsrätt. 
Datasektionen har ett festkonto som Jesper Moberg skulle behöva ha 
täckningsrätt till. För att det ska kunna genomföras måste ett beslut tas på ett 
styrelsemöte. Beslutet kommer att tas på nästa möte. 

§ 6.3 Sponsring. 
Gula har under sommaren 2006 varit under renovering, nu söker Jesper Moberg, 
ansvarg för Gula, sponsring av möbler dit. Han vill främst ha en arbetsbänk och 
en soffa. 

§ 6.4 Bromärkena. 
Det finns pengar kvar i budgetposten för bromålning. Styrelsen kan köpa in 
färgerna som saknas, om det finns någon som är intresserade av att måla dem.
 

§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 21/9
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.

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


