
Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2007-01-16

Datum: 2007-01-16
Tid: 08.00
Plats: Gula rummet

Ärenden: § 1 - § 7

Närvarande: 
Frida Nellros (Ordf.)
Andreas Eberhardt (Vice)
Andreas Nielsen (Kassör)
Erika Schölin (Info)
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. Sittande Erika Schölin valdes till mötessekreterare.
5. Dagordningen fastställdes med tillägg av två punkter. 
6. Inga adjungeringar.
7. Föregående protokoll bordlades. 

§ 2. Bordläggningar

Mötesprotokoll 20061205 bordlades på nytt.

§ 3. Information:

1. Ordförande:
• Börjat jaga justerare till de protokoll från våren 2006.
• Pratat med Philm och receptionen om torsdagen (18 januari, 2006), fixat listan

på Datasektionens medlemmar.
• Försökt samordna försäljningen till torsdagen den 18 januari, 2006. 



• Varit i kontakt med ordförande och kassör, 2003, för att skriva på Alexander
Storms intyg. 

2. Vice ordförande:
• Varit på möte med StudentTV. De röstade igenom de nya stadgarna den första

gången. Nu återstår en röstning för att de ska bli giltiga. 
• Tittat på Datasektionens stadgar, börjar föra in ändringar. 

3. Kassör:
• Mailat om overallsutlämning. 

4. Informationsansvarig:
• Börjat skriva protokoll för mötet 20061205. 

5. Utbildningbevakningssamordnarna:
• Kommer hålla programråd vecka 4. 

6. Arbetsmarknadskontakt
• Har företagskväll med Net.result idag, 20070116, hoppar in för Ann-Sofie

Lindqvist, vice kårordförande 06/07, då hon inte kunde närvara.
7. Sexmästeriet:

• Ej närvarande.
8. Xp-el ordförande: 

• Inget nytt. 
9. Valberedningen:

• Ej närvarande.
10. Student-TV: 

• Ej närvarande.  

§ 4. Beslut
§ 4.1 Alexander Storm. Alexander lämnade under verksamhetsåret 2003 lämnat in
märken till Datasektionen för försäljning. Då sade man att han skulle ersättas i
efterhand. Styrelsen beslutade att:

ersätta Alexander Storm med 370kr för de 37 sålda märkena samt 
återlämna de 63 resterande. 

§ 5. Diskussion:

§ 5.1 Philmkortsförsäljning. Styrelsen kommer att stå med Philm när de säljer
Philmkort och ge rabatt åt Datasektionens medlemmar. 

§ 5.2 Avtal med Ludd. Då föredragande Nils Carlson inte var närvarande diskuterades
inte punkten. 

§ 5.3 Baljan. Baljan måste flyttas från nuvarande plats. Eventuellt kolla med
Kaptenerna om de vill ha den, annars får styrelsen lösa förvaring på annat sätt. 



§ 5.4 VKM (sektionsmiddag). Styrelsen kommer närvara på vårintagets
sektionsmiddag. 

§ 5.5 Post och expedition. Datasektionen kommer ha sin expedition öppen en gång i
veckan för försäljning och rådgivning. Andreas Eberhardt kommer att vara
postansvarig då han är ansvarig för Datasektionens expedition.

§ 5.6 Kassaskåp. Styrelsen ansåg att punkten ska tas upp på nästkommande möte som
beslutspunkt. Det då samtliga höll med om att det skulle vara bra att ha ett. 

§ 5.7 Välgörenhet. Styrelsen kom fram till att göra idka välgörenhet i Luleå med
omnejd. 

§ 5.8 Mobiltelefon. Styrelsen funderar på att köpa in en mobiltelefon så att man kan
ringa längre samtal utan att behöva betala ur egen ficka. Förslaget kommer att
undersökas mer utförligt.  

§ 5.9 Listvett. Just nu mailas det väldigt mycket inom styrelsen. Diverse listor och
mailkedjor går runt. Söker efter ett bättre system för mailkedjor och listor. 

§ 5.10 Eventuell sittning på årsmötet. Diskussioner förs om hur det skulle vara att ha
en sittning efter Datasektionens årsmöte. Kan det vara en populär tillställning? Frågan
kommer att diskuteras vidare. 

§ 5.11 Utredning av UBS-medel. Inget nytt. 

§ 5.12  Utredning av medel för sektionsmedlemmar. Styrelsen har anordnat bland
annat en Lussefika, rabatterade Philmkort och kommer eventuellt ordna en sittning
efter årsmötet. 

§ 6. Övriga frågor 
 
§ 6.1 Kretskort som styrelsemärken. Tidigare har styrelsen för diskussioner om
tygmärken för styrelsen. Den senaste idéen är att tillverka kretskort av någon typ som
skulle fungera som ett tecken på att du tillhör Datasektionens styrelse. Förslaget
kommer undersökas. 

§ 6.2 Lokalkostnadspengar. Efter flytten från Kårhuset in till Ludd har sektionen nu
pengar kvar i budgetposten för hyra av lokal. Styrelsen kommer nu utreda vad man
skulle kunna göra av dessa pengar så att de kommer medlemmarna till största nytta. 



§ 7. Avslutande formalia:

§ 7.1 Nästa möte blir den 30/1-07
§ 7.2 Mötet förklarades avslutat.

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


