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Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2010-09-22 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

Datum: 2010-09-22 

Tid: 18:00 

Plats: Ludd 

Organisationsnummer: 012034-3124 
 

Närvarande: 

Johan Koskinen  Ordförande 

Sandra Lindqvist  Vice Ordförande 

Robert Nilsson  Informationsansvarig 

Angelica Berg  STV-ordförande 

Magda Ljunggren  Sexmästare 

Håkan Therén  Arbetsmarknadskontakt 

Axel Winsa   Kassör 
 

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 omnumrering då punkt §9 inte fanns samt en tillagd 

punkt  §11 för att rösta in Trolle Geuna som KF-ledamot. 
 

§ 7 Föregående mötesprotokoll bordlades. 

 

§ 8 Inga adjungeringar 
 

Tidigare bordläggningar: 
 

Beslut: 

§9.  Expenschema                                          

Sandra Lindqvist har tagit fram ett schema för när vilka ska sitta på expen. En 

nyckel till Gula kommer att skickas runt. 
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Ordförande Datasektionen LTU        Informationsansvarig Datasektionen LTU 

 
 
____________________________________________ 
Sandra Lindqvist 

Vice Ordförande Datasektionen LTU 

 



§10.  Foto                                                                                            

Nästkommande onsdag, den 29/9 kommer vi ha fotoonsdag. Assi tar med sig sin 

kamera så vi kan ta styrelsefoton. 

 

§ 11 Rösta in Trolle Geuna som KF-ledamot 

 Trolle Geuna röstade in som KF-ledamot 
 

Diskussion  
 

§12. Sandra ska på KF, Angelica har haft möte med nya nollor, Robert har varit på inforåd, 

Håkan har kontaktat accenture som ska ge oss lite olika saker att lägga upp på vår hemsida. 

Även haft möte med de andra arbetsmarknadskontakterna. Johan har haft ordfrad, planerat 

kravall. Han ska prata med Thule. Den 13/10 är det sektionsupptakt och alla blir bjuda på 

middag. Alla ska även få en ledarskapsutbildning 

 

§13. Tröjor 

Johan känner en fransman som jobbar på tryckeri. 

Lite olika företag vi ska kolla beställning mot är Reklamtrion. Newwave. Navigera. 

Vi kollar priser mot volym. 

 

§14. Vi söker smbs. Sandra fixar affisch om det. Vi tänker även göra lite reklam, ex på 

programmeringsföreläsningar. 

 

§15. På onsdag ska vi ha teambuilding efter fotograferingen. Umgås och äta Tacos. 

 

§16. Assi var inte närvarande. 
 

Avslutande formalia  

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

§18. Mötet förklarades avslutat. 
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