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Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2010-09-07 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

Datum: 2010-09-07 

Tid: 18:00 

Plats: E-huset, nya caféet 

Organisationsnummer: 012034-3124 
 

Närvarande: 

Johan Koskinen  Ordförande 

Sandra Lindqvist  Vice Ordförande 

Robert Nilsson  Informationsansvarig 

Angelica Berg  STV-ordförande 

Assiye Süer   UBS 

Magda Ljunggren  Sexmästare 

Håkan Therén  Arbetsmarknadskontakt 

Axel Winsa   Kassör 

Elias Small   Internrevisor 
 

Formalia: 

§ 1 Mötet förklarades öppnat av ordförande Johan Koskinen. 
 

§ 2 Mötet ansågs behörigt. 
 

§ 3 Sittande Johan Koskinen valdes till mötesordförande. 
 

§ 4 Sittande Robert Nilsson valdes till mötessekreterare. 
 

§ 5 Sandra Lindqvist valdes till justerare. 
 

§ 6 Dagordningen fastställdes med en tillagd punkt $18, STV vill ha betalt, samt ändring av 

plats till ”E-huset, nya caféet” 
 

§ 7 Föregående mötesprotokoll bordlades. 
 

§ 8 Elias Small adjungerades in med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, ej rösträtt. 
 

Tidigare bordläggningar: 
 

Beslut: 

§ 9 Planering av framtida styrelsemöten 

Tisdagar som vi från början hade tänkt fungerar inte då LUDD är bokat då. 

Vilken annan dag som passar bäst kommer undersökas. 
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§ 10 Planering av sektionsmötet, fika med mera. 

 Sandra fixar ca 50 stycken kladdkaksmuffins med sprutgrädde till mötet. 

 Inför mötet tänker vi gå ut onsdag eller torsdag och prata med klasserna. Göra  

 reklam för oss och berätta om hur ett sektionsmöte går till samt att det är möte. 

Accentures logo ska alltid finnas med på hemsidan, medlemsmail och 

sektionsmöten. 

 

§ 11 Årsplanering 

Arbetsmarknadsutskotten kommer ha mingelkväll på stuk med diverse företag 

närvarande som man kan prata med. 

Det kommer även bli något med accenture men vad är ej bestämt. 

STV planerar att planera ett möte för de nya nollorna för att ragga medlemmar. 

Styret ska gå ut med tydlig information gällande kårobligatoriet och vad som ger 

mervärde för de som är medlemmar. Tydlig information om fördelarna med ett 

medlemskap. 

Vi ska även ha kravaller eller overallsfester under året.  

 

§ 12 Hur skall vi arbeta med expen 

Införskaffa en trottoarpratare för att få folk att besöka gula under lunchen. D6 har 

möjligen redan en, detta undersöks av D6. Vi planerar även trycka upp en Gula-nyckel 

till styret. 

För att få dit fler folk kan vi exempelvis ha gästföreläsningar. 

 
Diskussion  

 
§13 Tröjor, glas, med mera 

  Styrelsen avser att beställa glas och tröjor med tryck för att sälja till medlemmar.  

Johan Koskinen kontaktar ett glasbruk för mer info om glasen. Vi tänker beställa ungefär 

250 stycken. 

Sandra Lindqvist kollar upp mer information om tröjorna. Vi anser rimligt pris vara ca 

350-400 kr per tröja för medlemmar. Där planerar vi att beställa ca 50 stycken. 

 

§14 Nolleperioden 

Vi är mycket nöjda med nolleperioden. Vi har inte gjort av med mycket pengar men ändå 

nått fram till mycket folk och synts väldigt mycket. Sektionsmiddagen gick jättebra. 

Inför nästa år kan vi ta med oss till nästa styre att förbereda gyckel tidigare och bättre. Det 

är även bra om så få som möjligt av styrelsemedlemmarna phöser eller på annat sätt är 

upptagna. 

  Håkan Therén vill att styrelsen ska ha en banandräkt. En styrelsebanan. 

  Det finns en del vin över från sittningen som vi kommer använda till teambuildning. 
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§15 Vakanta poster 

Vi saknar 2 KF-ledamöter, 1 XP-el, SMBS, valberedning till nästa möte. Till nästa möte 

ska vi prata om att eventuellt göra om bland posterna eller kanske kunna ta bort XP-el. 

Robert Nilsson åker till Kiruna i januari, preliminärt tar Sandra Sundkvist över hans roll 

eller delar av den då. 

 

§16 Teambuilding 

Hemma hos Sandra och Robert finns cirka 1 ton fryst kyckling. En chicken taco-kväll 

föreslogs där alla tar med sig lite grönsaker. En teambuilding där vi bara lär känna 

varandra. 

 

§17 Foto 

Assiye har en kamera som hon tar med innan nästa möte. Vi fixar det då. Vi måste 

påminna henne. 

 

§18 STV vill ha betalt 

På grund av en miss i kommunikationen fick vi maskotfilmen för sent. Detta var dock 

enbart ett missförstånd och STV får betalt som vanligt. 

Om det står något med TV på brev så ska de till STV.  

 

 

 

 
Avslutande formalia  

 
§19.  Nästa möte valdes inget datum till, inom ett par veckor. 

§20. Mötet förklarades avslutat. 
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