
Protokoll för Datasektionens sektionsmöte 2006-08-31

Datum: 20060831
Tid: 18,30
Plats:     Alfa 117 (LKAB)

Formalia:

§ 1 Mötet förklarades öppnat.
§ 2 Mötet ansågs behörigt.
§ 3 Sittande Frida Nellros valdes till mötesordförande.
§ 4 Sittande Erika Schölin valdes till mötessekreterare.
§ 5 Maria Willhans och Fredrik Kihlander valdes till justerare.
§ 6 Dagordningen fastställdes utan ändringar.
§ 7 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§ 8 Publicering på Internet godkändes.
§ 9 Mia Westin och Simon Vindevåg (klockan 19,38) adjungerades in med närvaro- , 

yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt.

Tidigare bordläggningar:

§ 10 Mötet beviljade styrelsens ledamöter 2005 ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
§ 11 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2005.

Beslut:

§ 12 Mötet godkände den ekonomiska berättelsen för styrelsen våren 2006.
§ 13 Verksamhetsberättelsen för styrelsen våren 2006 godkändes av mötet. 
§ 14 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen våren 2006 för räkenskapsåret. 
§ 15 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen våren 2006. 
§ 16 På Expen finns det 4 flyttkartonger med icke uthämtade overaller. Styrelsen vill ha 

sektionens tillåtelse att sälja dessa för att minska utrymmeskrävande lager inför den 
komamnde flytten. Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag om att sälja de gamla 
overallerna som efterfrågas, med vilkoret att om någon som tidigare har beställt en 
overall och vill hämta ut den ska styrelsen ta hem en ny.

Mötet adjungerades i 5 minuter.

Personval:

§ 17 Valberedningen presenterade sina nomineradingar: 
Peter Bergman D1
Mikhajl Burakov D1
 Fredrik Krafft Ry1

På mötet nominerades även:
Ted Sjöberg Ry1, nominerad på mötet av Angelica 
Angelica Wallström Ry1, nominerad på mötet av Ted Sjöberg



En sluten omröstning begärdes och de valda KF-ledamöterna blev: Fredrik Krafft, Ted 
Sjöberg samt Angelica Wallström. 

§ 17.2 Revisorer, valberedningen nominerade Quan Nguyen som valdes till internrevisor. 

§ 17.3 Ledamöter till valberedningen
§ 15.3.1 Mattias Emanuelsson Di1, nominerades på mötet av Marina 

Erneholm och valdes.
§ 15.3.2 Återremiteras till styrelsen.

Information:

§ 16  Sektionsstyrelsen
- ViceOrdförande informerar för Xp-el angående deras kommande kurs. 
- UBS informerade om klassråd. 

§ 17  Kårstyrelsen, genom LARV
- Informerade lite om vad LARV är. Just nu söker de medarbetare som ska sitta i 

LARVprojektgruppen. Mer info finns på hemsidan. 

§ 18  KF-ledamöter
- Upptakten är 16/9 2006.

§ 19  Student TV
- Fått in ca 20 intresseanmälningar. 
- Börjar sända vecka 36.
- Ordförande gick igenom tablån.
- Snart klara med Snappsakademins vårkonsert och Buffalo Bill. 

Diskussion:

§ 20 Övriga frågor
- Datasaktionen kommer att anordna en fototävling på sin hemsida. Vinnaren kommar att vinna fina 

priser. 

Avslutande formalia:

§ 24 Nästa möte kommer hållas i lp2.



§ 25 Mötet förklarades avslutat.

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

____________________________________________     ____________________________________________
Maria Willhans, justerare                                            Fredrik Kihlander, justerare


