
Protokoll för Datasektionens sektionsmöte 2009-11-10               Datasektionen LTU

________________________________________________________________________________
Protokoll för Datasektionens sektionsmöte 2009-11-10

________________________________________________________________________________
Datum: 2009-11-10
Tid: 18:30
Plats: D770 (Deltasalen)
Organisationsnummer: 012034-3124

Ärenden: §1 - §24

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

§2. Mötet ansågs behörigt då minst 30 medlemmar närvarade, samt att kallelsen var ute 7 dygn 
innan mötet.

§3. Sittande ordförande Sebastian Själin valdes till mötesordförande.

§4. Sittande informationsansvarig Anton Svensson valdes till mötessekreterare.

§5. Patrik Johansson och Sebastian Arcordh valdes till justerare.

§6. Dagordningen fastställdes med ändringen att ärenden ändrades från 25 till 24 punkter, samt 
att Maria Willhans avgång sätts till årsskiftet 09/10.

§7. Föregående mötesprotokoll 2009-09-30 lades till handlingarna.

§8. Publicering av namn på internet godkändes.

§9. Inga adjungeringar.
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Tidigare bordläggningar 

§10. Utredningar från föregående års styrelse
      §10.1. Öka intresset för arbetsmarknadskvällar. Lades till handlingarna

§11. Revisionsberättelse för STV 07+08/09. Bordlades

§12. Ansvarsfrihet för STV 08/09. Bordlades

§13. Ekonomisk berättelse för styrelsen verksamhetsåret 2008/ 2009. Bordlades

§14. Verksamhetsberättelse för styrelsen 2008/2009. Återremitteras till styrelsen 2008/2009

§15. Revisionsberättelse för styrelsen 2008/2009. Bordlades

§16. Ansvarsfrihet för styrelsen 2008/2009. Bordlades

Information

§17.  Sektionsstyrelsen
Ordförande Sebastian Själin informerar:
Emil Andersson och Andreas Bofjäll vann tävlingen som arrangerades på bokbytar-dagen.
Vi har pratat med den nya Rektorn. Vi har arrangerat ”Lilla Fejden” för medlemmarna, vi 
har har haft en middag för sektionsaktiva. Vi kommer att ha lussevaka för medlemmar på 
Gula Rummet, sektionsaktiva aktivitet. Pettson och Findus kommer att läsas  på Gula 
rummet under december för medlemmarna. Har skickat in en lista med korrigeringar till   
fotokatalogen. Andreas Nordin har tagit bilder till hemsidan. Datatjej 2010 kommer att 
arrangeras i Lund resebidrag finns att söka hos oss.
Och kom ihåg att Datasektionen finns även på IRC: #datasektionen @q-net.

Sexmästare Sandra Lindqvist informerar:
Vi behöver funktionärer till Lappfejden 2009. Maila oss på d6@ludd.ltu.se.

Arbetsmarknadskontakt Maria Willhans informerar:
Vilka företag vill man ni ha företagskvällar med och vilka spel skulle man kunna tänka sig 
ha och spela på ett lan? Kontakta på armk@datasektionen.com
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§18.  Kårstyrelsen
Andreas Nielsen från Teknologkåren informerar:
Teknologkårens nya hemsida är ständigt uppdaterad. Den nya institutions-indelningen finns 
på LTUs hemsida. Den nya adeln är vald. Studiemiljö-kommittén är omgjord och de behövs 
en från Datasektionen så att vi finns representerade. STIL-hockey tillsammans med 
McGregor har haft en företagskväll och har mailat studenter på Datasektionen, 
Teknologkåren har pratat med dom och det kommer inte att upprepas.

§19.  KF-ledamöter
Datasektionens KF-ledamöter informerar:
Man har valt Adel. Man har pratat med rektorn angående institutions-indelningen. Diskuterat 
om anonyma tentor och det finns en positiv inställning. Dom ställer sig bakom enhetliga 
förkunskapskrav till ex-jobb.

§20.  Utskott
Utskotten har inget att rapportera.

Beslut 

Personval  
§21. Följande poster ska tillsättas 
      §21.1. UBS2. Valet av UBS2 delegeras till styrelsen, godkännes av sektionen på 

sektionsmötet lp 3.

      §21.2. Arbetsmarknadskontakt från och med att Maria Willhans går av vid årsskiftet 09/10. 
Maria Willhans nominerar Håkan Theren till arbetsmarknadskontakt.
Håkan Theren valdes att gå på som arbetsmarknadskontakt vid årsskiftet 09/10.

      §21.3. Ledamöter till valberedningen tills mötet Lp 2 
            §21.3.1. xxx yyy. Återremitteras till styrelsen
            §21.3.2. xxx yyy. Återremitteras till styrelsen

      §21.4. Ledamöter till valberedningen tills mötet Lp 4 
            §21.4.1. xxx yyy. Återremitteras till styrelsen
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Diskussion 
§22. Övriga frågor

Hur får man upp en länk på datasektionens hemsida? Man kan skicka ett mail till oss på 
styret@datasektionen.com och så lägger vi upp länken om vi anser att den gynnar våra 
medlemmar.
Ska datasektionens sida ändras? I dagsläget nej, den kommer dock att uppdateras.
Hur söker man bidrag av oss?  Man kontaktar oss på styret@datasektionen.com, 
information om resebidrag finns under Dokument på www.datasektionen.com.

Avslutande formalia 
§23. Nästa möte kommer att ske under LP 3

§24. Mötet förklarades avslutat av mötesordförande Sebastian Själin.
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