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Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2009-09-02
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2009-09-02
Tid: 17:00
Plats: Ludd
Organisationsnummer: 012034-3124

Närvarande:
Sebastian Själin Ordförande
Marcus Söderqvist Vice Ordförande
Anton Svensson informationsansvarig
Max Wisten XP-el orförande
Elin Wahlström Utbildningsbevakningsamordnare
Sandra Lindqvist Sexmästare

Formalia:
§ 1 Mötet förklarades öppnat av ordförande Sebastian Själin.

§ 2 Mötet ansågs behörigt.

§ 3 Sittande Sebastian Själin valdes till mötesordförande.

§ 4 Sittande Anton Svensson valdes till mötessekreterare.

§ 5 Marcus Söderqvist valdes till justerare.

§ 6 Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 7 Föregående mötesprotokoll bordlades.

§ 8 Inga adjungeringar.

Tidigare bordläggningar:

Information:
§ 9 Saker vi behöver se över i stadgarna

Sebastian Själin och Marcus Söderqvist ska se över stadgarna och korrigera vid behov.

§ 10 Vilka nya rutiner det är för att ge någon rätt att ta hand om Datasektionens konton.
När Sebastian var hos Swedbank blev han informerad om att han behövde ett styrelse 
beslut på att han fick ta hand om kontot.

Beslut:
§ 11 Utse Sebastian Själin (860413-8530) till företrädare för banken (SWEDBANK) i alla angelägenheter 

eller annat specificerat. Samt specificera att han gör det ”var för sig” gentemot andra som kommer 
att väljas till det under året. Utsedd i alla angelägenheter och gör det ”var för sig”

§ 12 Ta bort Henrik Jäger som bankföreträdare eftersom han inte sitter på kassörs posten längre. Bifall

§ 13 Nomineringar till valberedningen
Det beslutades att efter diskussion med Sebastian Arcordh och Patrik Johansson så skulle dessa 
nomineras till valberedningen.

§14. Ge Sebastian Själin (860413-8530) rätt (under förutsättning att §11 bifalles) att betala ut pengar till de 



personer som ligger ute med pengar efter nolleperioden under förutsättning att kvitto redovisas och 
kan bokföras. Bifall

§15. Nollebrännboll? Var? När? Hur? Vad skall vi stå för?
Nollebrännbollen kommer att bli 2009-09-13, Datasektionen bjuder på korv för pengarna som blir 
över från nolleperioden.

§16. Ge Sebastian Själin (860413-8530) rätt (under förutsättning att §11 bifalles) att betala ut pengar till 
Sebastian Själin för beställningen av Datasektionensmärken under förutsättning att kvitto redovisas 
för minst två andra styrelsemedlemmar och kan bokföras. Bifall

§17. Arbete fram till nästa styrelsemöte.
Att vi ska komma på olika medlems aktiviteter.

§18. Planering av sektionsmötet

§19. Hur skall vi lägga upp årets arbete, möten, aktiviteter mm
Flera små aktiviteter. Styrelsemöten varannan vecka på Ludd klockan 17:00.

§20. Hur skall vi arbeta med expen?
Diskutera med M-styret om hur vi kan dela upp dagarna på expen.
Tanken är att vi ska behöva sitta 2 dagar/vecka. 

§21. Då vi inte kommer att hinna firmateckna någon i nya styret innan räkningarna för mat till 
sektionsmiddagen och styrelsetröjorna blir försenade så föreslås det att vi låter tidigare ordföranden 
Sebastian Arcordh betala dessa från vårt konto, under under förutsättning att de visas upp på 
styrelsemötet och godkänns. Bifall

Diskussion 

§22. Övriga frågor 

Avslutande formalia 

§23. Nästa möte valdes till 090906
§24. Mötet förklarades avslutat.

____________________________________________ ____________________________________________
Sebastian Själin     Anton Svensson
Ordförande Datasektionen LTU     Informationsansvarig Datasektionen LTU

____________________________________________
Marcus Söderqvist
Vice Ordförande Datasektionen LTU


