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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. Tillägg på övrigt, Andreas Nielsen har 3 punkter.

§7. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

§8. Publicering av namn på internet godkändes.

§9. Dilek Erdogdu, Elin Wahlström, Emil Andersson, Henrik Jäger, Andreas Andersson 
adjungerades in med närvarorätt, diskussionsrätt dock ingen rösträtt.

Tidigare bordläggningar 
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Information

§10.  Sektionsstyrelsen
Ordförande Sebastian Själin informerar:
Har varit och informerat på phösarutbildningen. Börjat planera en overallfredag på valborg.
Har flyttat expen till gula.
Arbetsmarknadskontakt Håkan Therén informerar:
Datasektionen kommer att anordna lan med Accenture den 29/4, det finns platser kvar så 
kom och spela Quake 3.
Sexmästare Sandra Lindqvist informerar:
D6 har anordnat SNoPP, herrmiddag och dammiddag. Ett PA-system är beställt, och 
kommer snart.
STV ordförande Mattias Bergström informerar: 
Har anordnat en tv-spels kväll. Och spelat in ett gyckel för Datasittningen.

§11.  Kårstyrelsen
Andreas Nielsen informerar: 
Kårstyrelsen jobbar för fullt med förberedelser inför kårobligatoriets avskaffande.
Studiebesök på SSAB den 7 maj. Scania har företagspresentation den 24 maj.

§12.  KF-ledamöter
Datasektionens KF-ledamöter informerar:
Röstat igenom stadga ändringar. Godkänt en fond som ska användas för att betala 
Av4yrningen. Röstat fram ny kårstyrelse.

§13.  Utskott
Utskotten har inget att rapportera.

Propositioner

§14.  Stadgeändringar
De nya stadgarna röstades igenom för andra gången och kommer att gälla från och med 
23/4-2010.
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Beslut 

§15.  Fastställande av verksamhetsplan
Den nya verksamhetsplanen röstades igenom med tillägget, ”Att arbeta för att visa 
mervärdet för sektionens medlemmar för att öka medlemsantalet.”

§16 Fastställande av budget
Budgeten röstades igenom utan ändringar.

Personval  

§17. Följande poster ska tillsättas 
     §17.1. Ordförande – xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny ordförande fram tills nästa sektionsmöte, där 
beslutet kan rivas upp.

     §17.2. Vice ordförande – Sandra Lindqvist 
Sandra Lindqvist röstades in som vice ordförande.

     §17.3. Kassör – Axel Winsa 
Axel Winsa röstades in som kassör.

     §17.4. Sexmästare – Magda Ljunggren 
Magda Ljunggren röstades in som Sexmästare.

     §17.5. UBS/UBS1 – Assiye Süer 
Assiye Süer röstades in som UBS/UBS1.

     §17.6. SMBS/UBS2 – Johan Koskinen 
Johan Koskinen röstades in som SMBS/UBS2.

     §17.7. STV-ordförande – Angelica Berg 
Angelica Berg röstades in som STV-ordförande.

     §17.8. XP-el-ordförande – xxx yyy 
Ålägga styrelsen att hitta en ny XP-el ordförande fram tills nästa sektionsmöte, 
där beslutet kan rivas upp.

     §17.9. Informationsansvarig – xxx yyy 
Robert Nilsson nominerade sig själv, och röstades in som Informationsansvarig.

     §17.10. Arbetsmarknadskontakt – Håkan Théren 
Håkan Théren röstades in som arbetsmarknadskontakt.

     §17.11. Ledamöter till valberedningen tills mötet Lp 2 
§17.11.1. xxx yyy

Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till Valberedningen fram tills nästa 
sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp.
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       §17.11.2. xxx yyy 
Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till Valberedningen fram tills nästa 
sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp.

      §17.12. Ledamöter till valberedningen tills mötet Lp 4 
            §17.12.1. xxx yyy 

Simon Berglund nominerade sig själv, och röstades in som Valberedning tills 
mötet Lp 4.

            §17.12.2. xxx yyy 
Tim Kornhammar nominerade sig själv, och röstades in som Valberedning tills 
mötet Lp 4.

            §17.12.3. xxx yyy
Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till Valberedningen fram tills nästa 
sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp.

      §17.13 KF-ledamöter 
            §17.13.1. Karl Öhman

Karl Öhman röstades in som KF-ledamot.
            §17.13.2. xxx yyy 

Stefan Sundin nominerade sig själv, och röstades in som KF-ledamot.
            §17.13.3. xxx yyy 

Felix Persson nominerade sig själv, och röstades in som KF-ledamot.
            §17.13.4. xxx yyy 

Marit Lindbom nominerade sig själv, och röstades in som KF-ledamot.
            §17.13.5. xxx yyy

Elias Small nominerade sig själv, och röstades in som KF-ledamot. 
            §17.13.6. xxx yyy 
      §17.14 Revisorer 
            §17.14.1 Intern revisor – Elias Small 

Elias Small nominerade sig själv och, och röstades in som Intern revisor.
            §17.14.2 Extern revisor – xxx yyy

Ålägga styrelsen att hitta en ny Extern revisor fram tills nästa sektionsmöte, där 
beslutet kan rivas upp.
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Diskussion 

§18. Övriga frågor 
§18.1 Ålägga styrelsen att ha fika/lunch med varje klass direkt efter nolleperioden:

Medlemmarna tycker att det låter som en bra idé. Styrelsen skall se över 
möjligheten att ha en fika/lunch med varje klass.

§18.2 Hålla gula öppet oftare på dagtid:
Vilka skall hålla öppet?Andra än styret och D6? Styrelsen ska först och främst 
försöka få fler folk att komma på luncherna, sedan se över hur man kan hålla 
gula öppet oftare på dagtid. 

§18.3 Genomföra sektionmötena på nätet?
Kunna ha nånstans där man alltid kan gå in och rösta. Problem med personval? Man 
kan ha det som utfrågningen som TKL har? Ska man ålägga detta till nästa års 
styrelse? Styrelsen kommer att diskutera detta och ta ett beslut.

Avslutande formalia 

§19. Nästa möte 
Nya styrelsen kallar till nytt möte i Lp 1

§20. Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat av ordförande Sebastian Själin
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