
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-09-21

Datum: 2006-09-21
Tid: 12,00
Plats:     Kårhusrestaurangen

Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (ordf.)
Andreas Eberhardt (vice)
Andreas Nielsen (kassör)
Nils Carlson (UBS1)
Leonard Broman (UBS2)
John Hansson Winqvist (armk)
Jesper Moberg (D6)
Andreas Risberg (Student-TV)

§ 1. Formalia:

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

3. Sittande Frida Nellros valdes till mötesordförande.
4. Andreas Eberhardt valdes till mötessekreterare.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Inga adjungeringar.
7. Föregående protokoll bordlades. 

§ 2. Bordläggningar

1. Bordlades.

§ 3. Information:

1. Ordförande – Suttit på expen.
2. Vice ordförande – Haft lunchmöte med Scania och TKL tillsammans med 

arbetsmarknadskontakten.
3. Kassör – Suttit på Expen. Lagt beställningen på Overaller. Fått uppgifter om att de 

guladukarna kanske löser sig.
4. Informationsansvarig – Ej närvarande. 
5. Utbildningbevakningssamordnarna – Glömde bort Arenaråden. Fixar mail till 

programrådsrepresentanterna. Sålt några av provoverallerna för 200 :-/st.
6. Arbetsmarknadskontakt –  Haft lunchmöte med Scania och TKL angående 

studentkontakter. Håller kontakt med tre olika företag för närvarande.
7. Sexmästeriet – Vakat utanför Gula för att se till att byggarbetarna kommer och gör 

sitt arbete. Kommer öppna till helgen.
8. XP-el ordförande – XP-el har nu ett eget postfack i systemtekniks fikarum.
9. Valberedningen – Ej närvarande.



10. Student-TV – Börjat felsöka efter problemet på Vänortsvägen. Spexets show Buffalo 
Bill är färdigklippt och skall börja sändas snart.

§ 4. Beslut

§4.1 Aktivitet för sektionsaktiva. Styrelsen beslutade att

bjuda de sektionsaktiva på picknick på Gula, med start kl. 17:00,
till en maximal kostnad på totalt 3000 kronor.

§4.2 Täckningsrätt för Jesper Moberg. Styrelsen beslutade att

ge Jesper Moberg 860105-7816, rätt att teckna datasektionen fests 
Plusgirokonto, 122 05 41-5, och därmed låta täckningsrätten upphöra för 
samtliga tidigare sexmästare som tecknat ovanstående konto.

§4.3 Sponsring av inventarier till sektionslokal. Styrelsen beslutade att

till nästa sektionsmöte ge sexmästaren i uppdrag att ordna ett fullständigt 
förslag, med kostnadsberäkning, till beslut om att gå utanför årets budget
för att sponsra ovanstående inventarier.

§4.4 Val till utskott. Styrelsen beslutade att

välja Robin Mellberg till ledamot i utbildningsutskottet,

§4.5 Bjuda program- och arenaråd på mat. Styrelsen beslutade att

bjuda program- arenarådsrepresentanter från datasektionen tillhörande program 
och arenor på mat i samband med varje program-/arenarådsmöte. Medlen för 
detta skall tas från UBS-medel, och maxkostnaden skall vara 60 kronor per 
person och gång.

§ 5. Diskussion:

§ 5.1 Foton till hemsidan.
Fotograferingen skall äga rum 17:30 i Gelbesalen den 21/9-06. Det kommer tas 
foton för både fotokatalogen och hemsidan. Klädsel är overall med  Data-T-shirt 
och Teknolog mössa.

§ 5.2 Mailen.
Verkar vara igång. KF är ordnade. Valberedningen är fortfarande ett frågetecken. 

§ 5.3 Fototävlingen.
Inga tävlingsbidrag har vid denna tidpunkt anlänt för granskning.

§ 5.4 Märken på Bron.
De program som har kvar omålade märken på bron får själva lösa målningen.

§ 5.5 UT.
UT är inte vad de en gång var. Ordförande skall ta upp frågan i ordföranderådet.



§ 6. Övriga frågor  

§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 26/9
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.

____________________________________________     ____________________________________________
Frida Nellros, Ordförande Datasektionen LTU                 Andreas Eberhardt, Viceordförande Datasektionen LTU


