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Protokoll för Datasektionens sektionsmöte 2007-09-04
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Datum: 2008-09-04
Tid: 18:30
Plats: D770 (Deltasalen)

Formalia:

§ 1 Mötet förklarades öppnat.
§ 2 Mötet ansågs behörigt då minst 30 personer var närvarande.
§ 3 Sittande Sebastian Arcordh valdes till mötesordförande.
§ 4 Sittande Emil Andersson valdes till mötessekreterare.
§ 5 Andreas Bofjäll och Hans Löfving valdes till justerare.
§ 6 Dagordningen fastställdes med ändringen att Max Wisten blev Föredragare 
på § 23
§ 7 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§ 8 Publicering på internet godkändes.
§ 9 Marina Erneholm, Lisa Dahlkvist Andreas Stenberg och Linus Blomlöf 
adjungerades in.

Bordläggningar:
§ 10 Protokoll från Sektionsmöte LP3 lades till handlingarna.
§ 11 Utredningar från styrelsen 07/08 bordlades
§ 12 Revisionsberättelse för STV 2007 bordlades
§ 13 Ansvarsfrihet för STV 2007 bordlades

Information:
§ 14 Sektionsstyrelsen

Styrelsen har sedan den startade sitt arbete i Juli planerat och genomfört 
vissa aktiviteter under nolle-p. Dom har målat märkena på bron, gycklat 
på VKM, anordnat sektionsmiddag, varit med på fixardagen samt varit 
med och anordna sektionensdag.
Styret har beslutat att starta en projektgruppen för Datas 25års jubileum. 
UBS ansvarig har börjat boka in klassnämnder för de nya ettorna.
STV informerade att de filmat och visat årets nollefilm, dom har också 
filmat årets spex. Dom jobbar även på ett STV märke.
Kassören Henrik Jäger informerade om att föregående kassör missköt sitt 
jobb som kassör, ingenting för hans verksamhetsår är bokfört och de 
saknas pengar från overallsförsäljning. Henrik förklarade även en möjlig 
åtgärdsplan för kontanthantering

§ 15 Kårstyrelsen

Vice kårordförande (Josefin Lundqvist) informerade om teknologkårens 
verksamhet. Berättade kort om vad kåren hade jobbat med hittils samt 
vad dom skulle göra under de kommande året.

§ 16 KF-ledamöter



En KF-ledamöt (Sofia Nilsson) informerade om vad KF är och vad som 
görs.

 
Beslut:
§ 17. Ekonomisk berättelse för styrelsen verksamhetsåret 2007/ 2008 
bordlades
§ 18. Verksamhetsberättelse för styrelsen 2007/2008 bordlades
§ 19. Revisionsberättelse för styrelsen 2007/2008 bordlades
§ 20. Ansvarsfrihet för styrelsen 2007/2008 bordlades
§ 21. Kontokort kopplat till datasektionens konto avslogs
§ 22. Inköp av laptop återremitterades till styrelsen
§ 23. Bidrag till XP-El för inköp av utrustning godkändes av sektionsmötet 

Personval 

§24. 
Valberedningen presenterade sina nomineringar. Andreas Andersson 
avsade sig sin nominering och i hans ställe nominerades Marcus 
Söderqvist till posten som Sexmästare. En till vakant post till KF-ledamot 
kom till ljuset, Mötet nominerade 4 personer till KF-ledamöter och valde 
tre genom sluten omröstning.

§24.1. UBS1
§24.1.1. Richard Larsson, Rymdteknik, valdes till UBS 1

§24.2. Arbetsmarknadskontakt
§24.2.1. Johan Lindgren, Datateknik, valdes till 
arbetsmarknadskontakt

§24.3 Sexmästare
§24.3.1 Marcus Söderqvist, Datateknik, valdes till sexmästare

§24.4. KF-ledamöter
§24.4.1. Marit Lindbom, Rymdteknik, valdes till KF-ledamot
§24.4.2. Viktor Andersson, Rymdteknik, valdes till KF-ledamot
§24.4.3. Axel Winsa, Arena MMT, valdes till KF-ledamot

§24.5. Extern Revisor
§ 24.5.1. Andreas Nielsen valdes till extern revisor

§24.6. Ledamöter till valberedningen
§24.6.1. Robert Samuelsson valdes till Ledamot till valberedningen
§24.6.2. Återremitterat till styrelsen
§24.6.3. Återremitterat till styrelsen

Diskussion

§25. Inga övriga frågor



Avslutande formalia

§26. Nästa möte blir under LP2
§27. Mötet förklarades Avslutat

____________________________________________ ____________________________________________
Sebastian Achord     Emil Andersson
Ordförande Datasektionen LTU     Informationsansvarig Datasektionen LTU
____________________________________________ ____________________________________________
Andreas Bofjäll     Hans Löfving
Justerare     Justerare


