
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-11-07

Datum: 2006-11-07
Tid: 12.00
Plats: Träpuben

Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Andreas Eberhardt (Vice)
Andreas Nielsen (Kassör)
Erika Schölin (Info)
Nils Carlson (UBS1)
Leonard Broman (UBS2)
John Hansson-Winqvist (Armk), gick 12.43.
Jesper Moberg (D6), gick 12.27.
Andreas Risberg(STV)
Christian Marklund (Philm ordphörande), gick 12.27.

§ 1. Formalia:

1. Mötet förklarades öppnat.
2. Mötet ansågs behörigt.
3. Andreas Eberhardt valdes till mötesordförande.
4. Sittande Erika Schölin valdes till mötessekreterare.
5. Dagordningen fastställdes men två övriga punkter.
6. Christian Marklund, ordförande för Philm adjungerades in med närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt dock ej rösträtt.
7. Föregående protokoll bordlades. 

§ 2. Bordläggningar

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

§ 3. Information:

1. Ordförande:
• Fixat medaljer till det gamla styret. Oscar Isoz finns märkt på Expen, dock ej sydd.
• Mailat Alexander Storm och Rymd-01 märken.
• Mailat med den tidigare XP-el orförande om att sända ner en medalj till honom. 
• Informerat på KF om vad som händer inom sektionen. 
• Suttit på Expen.
• Jobbat med hemsidan.
• Varit på Ordföranderådet där de tog upp:



Nya geostyret.
Doktorandernas finansieringsläge.
Sektionslokaler i allmänhet och möjligheten till en genemsam.

2. Vice ordförande:
• Jobbat med Datasektionens stadgar och reglementen.

3. Kassör:
• Varit på en ekonomiutbildning.
• Fixat spegater m.m. till studenter vid ett annat universitet. 

4. Informationsansvarig:
• Jobbar med arbetsmarknadskontakten om företagskvällar.
• Gått igenom protokoll och fixat fel. Nu är de klara.
• Mailat om föratagskvällar, sätter upp lappar inom kort. 

5. Utbildningbevakningssamordnarna:
• Inget nytt.

6. Arbetsmarknadskontakt:
• Haft kontakt med Ericsson.
• Mailat Venture Cup Nord om en eventuell företagskväll. 

7. Sexmästeriet:
• Jobbar med Lappfejden.

8. Xp-el ordförande: 
• Ej närvarande.

9. Valberedningen:
• Ej närvarande.

10. Student-TV: 
• Prata med Johnny Widen om kamerautrustning, vilket de kommer att få ha tillgång

till.
• Har inte hittat felet på Vänorts, har kollat lite olika saker men allt verkar vara som

det ska. 

§ 4. Beslut
§ 4.1 . Student TV som utskott. Styrelsen beslutade att:

låta vice ordförande tillsammans med Student TV utarbeta ett förslag till
stadgeändring som gör Student TV till ett utskott.
 

§ 4.2 . Mat efter sektionsmötet. Styrelse vill bjuda medlemmarna som närvarar på
sektionsmötet på något ätbart. Styrelsen beslutade att:

efter sektionsmötet i lp2 bjuda de 30 första mötesdeltagarna på mat för en
kostnad på maximalt 1500 kr totalt.  

§ 5. Diskussion:



§ 5.1 Philm. Philms ordförande presenterade deras önskemål. Styrelsen kom
fram till att bjuda in Philm på kommande möte för att då få mer
information om deras budget och en ekonomisk redovisning av
Philmfestivalen och sittningen i våras och  en redovisning av deras
nuvarande ekonomiska situation.

§ 5.2 Språk. Information om hur man får mailen på engelska eller om de är
relevanta för icke svensktalande bör finnas med i mailen. Nils
Carlson lovar att hjälpa till med översättningarna. 

§ 5.3 Stadgeändringar – SMS. Styrelsen kom fram till att lägga in SMS-posten som
en del i UBS2:ans arbetsuppgifter. 

§ 5.4 Kassaskåpsnyckel. Sektionen har ingen nyckel som passar dit. 

§ 5.5 Medieteknikoveraller. Mailat ut vad som gäller de berörda. Inget
nytt. 

§ 5.6 Städdag inför flytten. Beslut om dag tas på nästa möte. 

§ 5.7 Exjobbskväll. Inget nytt. 

§ 5.8 Lokal efter flytten. Nils Carlson hör sig runt. 

§ 5.9 Utredning av UBS-medel. UBS:arna jobbar på det. 

§ 5.10 Utredning av medel för sekt. medlemmar.   Mötet diskuterade eventuell
sponsring till philmkort. 

§ 6. Övriga frågor 

§ 6.1 Försäljning. Försäljningen på Expen kommer att förändras då det
är väldigt mycket pappersarbete för att kunna sälja
saker som Styrelsen idag gör.  

§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 21/11-06
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.



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


