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Datum: 2008-11-27
Tid: 18:30
Plats: C305

Formalia:

§ 1 Mötet förklarades öppnat.
§ 2 Mötet ansågs behörigt då minst 30 personer var närvarande.
§ 3 Sittande Sebastian Acordh valdes till mötesordförande.
§ 4 Sittande Emil Andersson valdes till mötessekreterare.
§ 5 Christoffer Holmstedt och Johan Sveide valdes till justerare.
§ 6 Dagordningen fastställdes utan ändrigar.
§ 7 Föregående mötesprotokoll bordlades.
§ 8 Publicering på internet godkändes.
§ 9 Andreas Nielsen adjungerades in.

Bordläggningar:
§ 10 Ekonomisk berättelse för styrelsen verksamhetsåret 2007/2008 bordlades
§ 11 Verksamhetsberättelseför styrelsen verksamhetsåret 2007/2008 
godkändes.
§ 12 Utredningar från Styrelsen verksamhetsåret 2007/2008 godkändes
§ 13 revisionsberättelse för styrelsen 2007/2008 bordlades
§ 14 Ansvarsfrihet för Styrelsen 2007/2008 bordlades

Beslut:

§ 15 Ny budget för styrelsen verksamhetsåret 2008/2009 Återremitterat

Personval:

§16.1 Kassör. Diskuterades under mötet och de ansågs att sittande kassör kan 
sköta sitt jobb på distans.
§16.2 Ledamöter till valberedningen. Inga nominerade hade hittats till mötet 
och ingen ble nominerad under mötet.

Information:
§ 17 Sektionsstyrelsen

Styrelsen informerade om att man har startat en projektgrupp för 25år 
jubileet av sektionen. Anordnat en middag för sektionsaktiva. Vi har även 
fått en laptop från systemteknik att föra bokföring på. Vi har startat ett 
sammarbete med maskin för att sälja märken på expen. 
Utbildningsbevakarna har träffat alla ettor, varit på programråd. Planerat 
att åka till Piteå för att kolla upp studiebevakningen. UBS2 Marcus har 
varit me att utse Adeli pristagare. Arbetsmarknadskontakt  har två 
företagskvällar pågång. Kassören har bokfört, haft revisorsmöte, betalat 
räkningar, varit på kassörsmöte samt haft kassörsutbildning. 
Sexmästaren har genomfört lappfejden som gick bra.



§ 18 Kårstyrelsen

Kårstyrelsen informerade om kommande LARV samt att dom sökte 
företagsvärdar. De är diskussioner om en rekreationsanläggning och de 
ska tillsättas en projektgrupp för att undersöka det.
Pratade om Lulekortet.
Arbetsmarknadsutskottet har två stora kvällar på gång 10/12 är de 
chefskväll och 17/2 är skogsindustrin på besök.
Socialautskottet jobbar med vinterfestivalen och overallsinvigning samt 
att do haft en syjunta.
SuO informerade om en populärvetenskaplig föreläsning som ska hållas 
den 18/2. Läsperiodsindelningen.
Utbildningsutskottet utreder om vad som skulle krävas och skulle hända 
om LP2 skulle avslutas innan jul. Dom håller på med en undersökning om 
hur mycket TKL studenter pluggar.
Informationsutskottet söker folk som är vill hjälpa till. Samt att dom 
jobbar med hemsidan.

§ 19 KF-ledamöter

Vice ordförande Patrik berättade att KF har valt nya Adeln, beslutat om 
att starta en projektgrupp dör rekriationsanlägningen, samt att dom har 
fått en propotition för ekonomiskhantering som går ut på att kassörer 
måste lämna delårsrapporter.

§ 20

Studieutskottet kommer snart ta in nomineringar till åretslärare.
Valberedningen i TKL söker folk.

Diskussion

§21. Inga övriga frågor

Avslutand e formalia

§26. Nästa möte blir under LP3
§27. Mötet förklarades Avslutat
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Sebastian Achord     Emil Andersson
Ordförande Datasektionen LTU     Informationsansvarig Datasektionen LTU
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Christoffer Holmstedt     Johan Sveide
Justerare     Justerare


