
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2006-11-21

Datum: 2006-11-21
Tid: 12.00
Plats: Träpuben

Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (Ordf.)
Andreas Eberhardt (Vice)
Andreas Nielsen (Kassör)
Erika Schölin (Info)
Nils Carlson (UBS1)
Leonard Broman (UBS2)
John Hansson-Winqvist (Armk)
Jesper Moberg (D6)
Oscar Isoz (Xp-el)
Andreas Risberg (Student TV)
Quan Nguyen (Intern rev)

§ 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

Protokoll, bordlades åter då alla uppgifter ej inkommit. 

§ 3. Information:

1. Ordförande:
• Suttit på Expen och lånat ut provmössor till I-sektionen.
• Börjat kolla på kallelsen till sektionsmötet.
• Mött XP-el ordförande 01/02 och överlämnat förtjänstmedalj. 
• Pratat med tidigare kassören Fredrik Ohlander om polisanmälan. 

2. Vice ordförande:



• Jobbat med stadgarna.
3. Kassör:

• Jobbat på kvartalsrapporten.
• Overallerna har ej kommit. 

4. Informationsansvarig:
• Jobbat med företagskvällar med John Hansson-Winqvist.
• Varit på Hägglunds företagskväll.
• Skrivit protokoll.

5. Utbildningbevakningssamordnarna:
• Inget nytt.

6. Arbetsmarknadskontakt:
• Jobbat och närvarat vid Hägglunds företagskväll. De var nöjda, styrelsen ska

fakturera Hägglunds för våra kostnader. 
• Har en företagskväll men Ericsson research på torsdag. 

7. Sexmästeriet:
• Lappfejden är klar.
• Varit och marknadsfört Datasektionen i Sverige. 

8. Xp-el ordförande: 
• Pratat med UT om en artikel om XP-el i nummer 47.

9. Valberedningen:
• Ej närvarande.

10. Student-TV: 
• Ljud och bild är nu okej på Vänorts. 

§ 4. Beslut
§ 4.1 Stadgeändring. Styrelsen beslutade att:

rekommendera sektionsmötet att godkänna de stadgeändringar som är bifogade
denna kallelse.

i förslaget på ändringar av stadgar för Datasektionen lägga till ”Endast Student-
TVs ordförande och kassör har rätt att utan styrelsebeslut, göra transaktioner i
Student-TVs namn” under §15.2. 

§ 4.2 Lilla nolleperioden. Sektionerna har beslutat att sätta samman en arbetsgrupp
som anordnar sektionernas dag under lilla nolleperioden i januari. Styrelsen beslutade
att:

välja Leonard Broman till ledamot i denna arbetsgrupp. 
bidra med 500kr från sektionens nolleperiodsbudget. 

§ 4.3 Sponsring av interiör till Gula. Jesper Moberg, sexmästare, söker sponsring av
inredning till Gula efter renoveringen, se bilaga. Styrelsen beslutade avslå Jesper
Mobergs två förslag att sektionsstyrelsen rekommenderar sektionsmötet:



bevilja Jepser Moberg ett bidrag på 11 000:- att användas till inredande av Gula
rummet. 
bidraget beviljas utan för ramen för Datasektionen s budget verksamhetsåret
2006/2007.

§ 5. Diskussion:

§ 5.1 Expen. Sluta sitta på Expen varje dag då styrelsen inte kommer att ha någon
försäljning dagligen. Ha försäljningen en gång i månaden eller liknande, första dagen 4
december.  

§ 5.2 Medieteknikoveraller. Ingen har betalt än, har inte hört av sig. 

§ 5.3 Mat efter sektionsmötet. Frida Nellros beställer mat. 

§ 5.4 Välgörenhet. Mötet han inte diskutera punkten. 

§ 5.5 Philm. Då Philm ej var närvarande kunde punkten ej diskuteras.  

§ 5.6 Tygmärken. Ska det finnas styrelseledamottygmärken till overallen? Erika
Schölin fick i uppdrag av mötet att kolla upp ämnet. 

§ 5.7 Städdag inför flytten. Onsdagen den 29/11 kommer styrelsen att städa ur Expen. 

§ 5.8 Lokal efter flytten. Inget nytt.

§ 5.9 Exjobbskväll. Inget nytt. 

§ 5.10 Utredning av UBS-medel. Punkten behandlades ej. 

§ 5.11 Utredning av medel för sektionsmedlemmar. Punkten behandlades ej.

§ 6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 5/12-06.
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.



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


