
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-10-10

Datum: 2006-10-10
Tid: 12,00
Plats: Kårhusrestaurangen

Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (Ordf.)
Andreas Eberhardt (Vice)
Andreas Nielsen (Kassör)
Erika Schölin (Info)
Nils Carlson (UBS1)
Leonard Broman (UBS2)
Jesper Moberg (D6)
Oscar Isoz (Xp-el)

§ 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 en övrig fråga.
6. Inga adjungeringar.
7. Föregående protokoll lades med redaktionella ändringar till handlingarna. 

§ 2. Bordläggningar

Inga bordläggningar.

§ 3. Information:

1. Ordförande:
* Har diskuterat med sin kontakt och kommit fram till att Datasektionen kommer ej 
anordna något för de finska it-studenterna då de vill besöka LTU under tentap. 
* Har suttit upp lappar på skolan om sektionens fototävling som pågår på hemsidan. 
* Var på KF1 och informerade om sektionens arbete. 
* Ska med Andreas Bofjäll, ordförande 05/07, och Fredrik Kihlander, info 05/06 rätta 
de gamla protokoll som är felaktiga. 
* Varit på ordföranderåd där de diskuterade TKLs åsiktsdokument, sektionslokalernas 
problem med köken, tillgång till dokus för föreningar samt Adeliépriset. . 
* Sektionslokalerna inte ska ha kök av diverse andledningar. 
* Sektionsstyrelserna vill ha tillgång till skrivaren i Korridåren. 
* Utsett ledamöter till adeliépriset. 
Vice ordförande:



* Ordnade förmöte till KF1 och var på samma möte. 
* Skrivit protokoll och kollat på stadgarna. 

2. Kassör:
* Jobbat med den gemensamma Overallsbeställningen för TKL och LS, ca 100 
overaller är beställda. Har dock ej fått svar av Ullharen. Mössbeställningen har 
inkommit. 
* Missade förvaltningsutskottets möte. 
* Har tagit hand om fakturor. Dagen för sektionsaktiva blev något dyr men den hölls 
sig inom budgeten. 

3. Informationsansvarig:
*Gjort lappar till fototävlingen som ordförande satte upp på skolan. 

4. Utbildningbevakningssamordnarna:
* Jobbar med programkoordinatorer. Arena LHT har ingen anknytning till de andra 
programmen inom Datasektionen vilket gör det svårt att bevaka deras kurser. 
Styrelsen får jobba med hur vi kan lösa det problemet då även arena LHT ska få ha en 
funktionsduglig utbildningsbevakning. 
* Studieutskottet drar igång den 11/10-06 och utbildningsutskottet har haft en 
teambuildning kväll. 

5. Arbetsmarknadskontakt:
* (via telelänk) Varit på Dataföreningsmöte. De håller seminarier som kan vara 
intressanta för sektionens medlemmar. Har varit i kontakt med men Skellefteå om 
dataspelsseminarier. Har varit på teambuilding med arbetsmarknadsutskottet.

6. Sexmästeriet: 
* Inget nytt. 

7. Xp-el ordförande:
* Planerar för deras kommande kurs. 
* Har bytt ut deras kortläsare. 

8. Valberedningen:
* Ej närvarande.

9. Student-TV: 
* Ej närvarande.

§ 4. Beslut
§ 4.1 Mutpris. Michael Lundin har ett flertal gånger målat skylten i fontänen för 
Datasektionens räkning. Styrelsen beslutade att:

tilldela Michael Lundin Datasektionens mutpris. 

§ 4.2 Val till utskott. Sociala utskottet behöver en representant från Datasektionen. 
Styrelsen beslutade att

välja Frida Nellros som ledamot i sociala utskottet. 

§ 5. Diskussion:

§ 5.1 Fototävlingen.
Inga bilder har kommit in till sektionens fototävling. 



§ 5.2 Stadgeändringar.
Stadgeändringarna kommer att ta mer tid. Andreas Eberhardt kommer att kolla 
Datasektionens stadgar mot TKLs, samt även gå igenom tidigare ändringar.

§ 5.3 Nästa sektionsmöte.
6 december föreslogs som preliminärt datum. 

§ 5.4 Medieteknikoveraller.
Styrelsen kommer höra av sig till de medietekniker som ej betalat sina 
overaller. 

§ 5.5 Registrera sektionen som riktigt företag.
Andreas Nielsen kollar upp hur man skulle göra och hur det skulle gå till. 

§ 5.6 Lokal efter flytt.
Nils Carlson är huvudansvarig för lokal letandet. Kommer att prata med Stefan 
Carlsson. 

§ 5.7 SMS.
Andreas Eberhardt kollar upp vad han som studiemiljösamordnare ska göra 
med Kårstyrelsens SUO, Rasmus Lindvall.  

§ 6. Övriga frågor 

§ 6.1 Philm. Söker bidrag för att betala av sina skulder. 
Styrelsen vill veta mer och kommer att bjuda in Philm på ett styrelsemöte där de 
kan berätta mer. 

§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 30/10
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.

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


