
Förslag till föredragningslista för Datasektionens sektionsmöte

Datum: 2008-09-04 Till: Sektionspresidium
Tid: 18.30 Medlemmar
Plats: D770 (Deltasalen) För kännedom: Kårstyrelsen

Ärenden: §1 – §27 Bilaga Föredragande

Formalia

§1. Mötets öppnande Sebastian Arcordh
§2. Mötets behörighet
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av två justerare
§6. Fastställande av dagordning
§7. Föregående mötesprotokoll
§8. Publicering på Internet
§9. Adjungeringar

Tidigare bordläggningar

§10. Protokoll från sektionsmötet lp3
§11. Utredningar från styrelsen 07/08
§12. Revisionsberättelse för stv 2007
§13. Ansvarsfrihet för stv 2007

Information

§14. Sektionsstyrelsen Sektionsstyrelsen
§15. Kårstyrelsen Kårstyrelsen
§16. KF-ledamöter KF-ledamöter

Beslut

§17.   Ekonomisk berättelse för styrelsen verksamhetsåret 2007/ 2008 Andreas Eberhardt
§18. Verksamhetsberättelse för styrelsen 2007/2008 Josefin Lundqvist
§19. Revisionsberättelse för styrelsen 2007/2008 Revisorerna
§20. Ansvarsfrihet för styrelsen 2007/2008 Revisorerna
§21.   Kontokort kopplat till datasektionens konto Henrik Jäger
§22.   Inköp av laptop Henrik Jäger
§23.   Bidrag till XP-El för inköp av utrustning Henrik Jäger
 
Personval Valberedningen

Sektionsstyrelsen

§24.  Följande poster ska tillsättas
§24.1. UBS1

§24.1.1. Richard Larsson
§24.2. Arbetsmarknadskontakt

§24.2.1. Johan Lindgren
§24.3 Sexmästare

§24.3.1                     Andreas Andersson
§24.4. KF-ledamöter

§24.4.1. xxx yyy
§24.4.2. xxx yyy

§24.5. Extern Revisor



§ 24.5.1. Andreas Nielsen
§24.6. Ledamöter till valberedningen

§24.6.1.                     Robert Samuelsson
§24.6.2. xxx yyy
§24.6.3. xxx yyy

Diskussion

§25. Övriga frågor

Avslutande formalia

§26. Nästa möte
§27 Mötets avslutande



Beslutsunderlag

§21. Kontokort kopplat till datasektionens konto
Föredragande Sektionsstyrelsen
Sammanfattning För att få bort så mycket kontanthantering som möjligt så föreslår sektionsstyrelsen 
                    att sektionens kassör skaffar ett kontokort I sektionens namn

Förslag Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet

att skaffa ett kontokort knutet till sektionens konto

§22.  Inköp av laptop
Föredragande Sektionsstyrelsen
Sammanfattning Sektionens dator på LUDD är gammal och saknar modern programvara för bokföring. 

Sektionsstyrelsen föreslår därför att köpa in en laptop att användas till bokföring och 
protokollskrivning

Förslag Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet

att köpa in en laptop för maximalt 6 000 kr 

§23.   Bidrag till XP-El för inköp av utrustning
Föredragande Henrik Jäger
Sammanfattning Sektionens underförening XP-El behöver köpa in utrustning för att bland annat tillverka

kretskort under kretskortskursen. För mer information se bilaga 1 

Förslag Henrik Jäger föreslår sektionsmötet

att tilldela XP-El ett bidrag på 10 000 kr att inhandla utrustning för  


