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Datum: 2010-02-11
Tid: 18:30
Plats: D770 (Deltasalen)
Organisationsnummer: 012034-3124

Ärenden: §1 - §27

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 ändra från punkter från 25 till 27 och att 
punkter från och med punkt 11 blir nedflyttade ett steg(11 blir 10, etc) och propossitioner  
blir propositioner, och lägga till punkt §25.1 (Vart skall vi ha våran expedition).

§7. Föregående mötesprotokoll 2009-11-10 lades till handlingarna.

§8. Publicering av namn på internet godkändes.

§9. Inga adjungeringar.
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Tidigare bordläggningar 

§10. Revisionsberättelse för STV 07+08/09. Godkändes

§11. Ansvarsfrihet för STV 08/09. Godkändes

§12. Ekonomisk berättelse för styrelsen verksamhetsåret 2008/ 2009. Godkändes

§13. Verksamhetsberättelse för styrelsen 2008/2009. Godkändes

§14. Revisionsberättelse för styrelsen 2008/2009. Godkändes

§15. Ansvarsfrihet för styrelsen 2008/2009. Godkändes

Information

§16.  Sektionsstyrelsen
Ordförande Sebastian Själin informerar:
Våran expedition i C-huset kommer att stängas av kårstyrelsen eftersom den anses kosta för 
mycket pengar. Datasittningen kommer att inträffa den 23/4. Vi har anmält oss till Kårtegen, 
vi kommer att behöva hjälp av medlemmarna om det kommer inträffa. Valberedningen har 
börjat ta in anmälningar för nästa års styre.

Sexmästare Sandra Lindqvist informerar:
SNoPP kommer att arrangeras den 20/2. kom dit och åk pulka med D6 och delar av styret.

Arbetsmarknadskontakt Håkan Therén informerar:
Har tagit över efter Maria Wilhans. Kommer att arrangera en med Accenture, det 
kommer att vara en kombination av arbetsmarknadskväll och LAN

XP-el ordförande Max Wisten informerar:
XP-el kommer att arrangera en kretskorts-kurs, och vill att man skall anmäla intresses på
xp-el@datasektionen.com. 

STV ordförande Mattias Bergström informerar: 
Skall anordna en tvspelskväll för medlemmarna, mer information kommer.

Kassör Johan Hedblom informerar:
Under 07/08 påträffades det att pengar hade försvunnit från Datasektionen, ungefär 65000 kr
saknades. Pengar återfanns på den dåvarande kassörens konto. Ärendet togs till domstol och
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domstolen dömde den dåvarande kassören till att betala tillbaka de 5000 kr som kunde 
påvisas och ränta på dessa. Resten av pengarna gick inte att bevisa så dessa är nu försvunna.
Detta medförde en tätare kontakt mellan kassör, revisorer och TKL, för att minska chanserna 
att detta skall hända igen.

§17.  Kårstyrelsen
Andreas Nielsen informerar: 
På alla hjärtans dag kommer det att finnas saker att inhandla på ljusgården Akademica 
mellan 11:00 – 13:00. Företagskväll med Trainee Salten den 16/2 kl 17:00. Branschkväll 

med skogsindustrierna den 25/2 kl 17:00. Företagskväll med Boliden den 3/3 kl 17:00. 
Kårstyrelsen delar numera ut tacksamhets rosor till anställda på LTU som gjort något extra 
bra för kårstyrelsens medlemmar, maila uo@teknologkaren.se om du har någon att 
rekommendera. Det är dags att nominera årets bästa lärare, nominera på 
www.teknologkaren.se. 

§18.  KF-ledamöter
Datasektionens KF-ledamöter informerar:
Man har röstat igenom förändringar inom kårstyrelsen. Posten VO kommer att försvinna. 
Man har infört en phesterist, för events. Mandat fördelningen kommer att förändras. UVO 
har hoppat av för praktik i Schweiz.

§19.  Utskott
Utskotten har inget att rapportera.

Propositioner

§20.  Stadgeändringar
Stadgeändringarna röstades igenom för första gången med ändringen på §9 att 
”mandatperioden omfattar tiden 1 Juli till och 30 Juli” blir ”mandatperioden omfattar 
tiden 1 Juli till och 30 Juni”.

Motioner

§21 Inköp av PA-system till sektionen
Ålägga styret att köpa ett PA-system:

Styrelsen gavs ansvar för inköp av ett PA-system.
Ålägga styrelsen att ta fram ett förvaltningsdokument för PA-systemet:

Styrelsen gavs ansvar att ta fram ett förvaltningsdokument för PA-systemet.
Långsiktigt mål att sänka för alla parter:

Att ha ett långsiktigt mål att sänka priset för alla parter avslogs.
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Rösta igenom en maximal kostnad för PA-systemet:
Medlemmarna röstade fram att 17500 kronor blir den maximala summan som får 
användas av sektionsmedlen för ett inköp av PA-system.

§22 Upprustning av Gula Rummet
Styrelsen ger D6 700 kronor för att köpa barstolar mot uppvisande av kvitto.

Beslut 

Personval  

§23. Godkännande av UBS2 Assiye Süer. Godkändes.

§24 Följande poster ska tillsättas
§24.1 UBS1

§24.1.1 xxx yyy. Återremitteras till styrelsen.
§24.2 Ledamöter till valberedningen tills mötet Lp 2

§24.2.1 xxx yyy. Återremitteras till styrelsen.
§24.2.1 xxx yyy. Återremitteras till styrelsen.

Diskussion

§25. Övriga frågor
§25.1 Vart ska vi ha våran expedition?

Steelpoint på luncher? Gula/Ludd, så man kan samlas och äta lunch med styret. Få 
det mer som en gemensamhetsverksamhet. Styrelsen gavs ansvaret att bestämma 
en plats för den nya expeditionen på nästa styrelsemöte.

Avslutande formalia 
§26. Nästa möte kommer att ske 23:e april.

§27. Mötet förklarades avslutat av mötesordförande Sebastian Själin.
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