
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-09-26

Datum: 2006-09-26
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)
Oscar Isoz (XP-el)

§ 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 mötesprotokoll lades till handlingarna. 

§ 2. Bordläggningar

1. Bordlades.

§ 3. Information:

1. Ordförande – Inget nytt, snöbollskrig i vinter?
2. Vice ordförande – Skrivit protokoll, suttit på expen och fixat med sektionsaktivas 

aktivitet.
3. Kassör – Pratat med Kårhusrestaurangen angående catering på torsdag, håller på att 

sammanställa kvartalsrapporten och har möte med förvaltningsutskottet på fredag.
4. Informationsansvarig – Ej närvarande. 
5. Utbildningbevakningssamordnarna – Studieutskottsmöte ikväll, hade lite myspys i 

torsdags och matematiksamrådsgruppen utreder de nya matematikkurserna.
6. Arbetsmarknadskontakt –  Mailen är långsam så kontakten med de tre företagen är 

näst intill avstannad.
7. Sexmästeriet – Ej närvarande.
8. XP-el ordförande – XP-els server fick flip och en ny kortläsare är under 

konstruktion.
9. Valberedningen – Ej närvarande.
10. Student-TV – Ej närvarande.



§ 4. Beslut

§ 5. Diskussion:

§ 5.1 Foton till hemsidan och fotokatalogen.
Fotografen lämnar över bilderna som placeras på expen. Han måste veta vilket 
som skall till katalogen senast 2 oktober. Välj även ut vilka som skall vara på 
hemsidan.

§ 5.2 Mailen.
Inget.

§ 5.3 Fototävlingen.
Inga tävlingsbidrag har vid denna tidpunkt anlänt för granskning. Nils Carlson 
sätter upp lappar.

§ 5.4 Sektionsaktivas aktivitet.
Maten diskuterades och fastslogs. Mia i D6 kommer anordna några lekar.

§ 6. Övriga frågor  

§ 6.1 Företagsregistrering?
Skall vi skaffa oss ett riktigt organisations.nr?
Andreas Nielsen tar reda på vad det skulle kosta och vilka regler som finns.

§ 5.2 Lokal efter flytten?
Vart skall vi hålla ett lager av overaller, mössor m.m efter flytten?
Nils Carlson tar reda på ,via fastighetsenheten, om det finns någon lokal på 
universitetet som skulle vara möjlig att använda.

§ 5.3 Hur kan STV och XP-el uppgraderas?
STV vill uppgraderas och bli jämlika med XP-el, är detta en möjlighet?
XP-el vill även de uppgraderas till jämlikar med sexmästeriet, realitet?
Kolla stadgarna om vad det är som gäller i dessa fall.

§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 10/10
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.
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