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_________ 

Protokoll för Datasektionens styrelsemöte 2011-02-15 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

Datum: 2011-02-15 

Tid: 20:30 

Plats: Ludd 

Organisationsnummer: 012034-3124 
 

Närvarande: 

Johan Koskinen  Ordförande 

Sandra Lindqvist  Vice ordförande 

Angelica Berg  STV-ordförande 

Stefan Sundin  XPel-ordförande 

Magda Ljunggren  Sexmästare 

Håkan Therén  Arbetsmarknadskontakt 

Axel Winsa   Kassör 

Assiye Süer   Utbildningsbevakningssamordnare  
 

Formalia: 

§ 1 Mötet förklarades öppnat av ordförande Johan Koskinen. 

 
§ 2 Mötet ansågs behörigt. 

 
§ 3 Sittande Johan Koskinen valdes till mötesordförande. 

 
§ 4 Stefan Sundin valdes till mötessekreterare. 

 
§ 5 Sandra Lindqvist valdes till justerare. 

 
§ 6 Dagordningen fastställdes i ursprungligt skick 

  
§ 7 Föregående mötesprotokoll bordlades. 

 
§ 8 Ellinor Olsson adjungerades in 

 
Tidigare bordläggningar: 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Johan Koskinen     Stefan Sundin 

Ordförande Datasektionen LTU     Xpel-ordförande Datasektionen LTU 

 
 
____________________________________________ 
Sandra Lindqvist 

Vice ordförande Datasektionen LTU 



 

Beslut 

 

Personval 

 

Diskussion  

§ 9 pris på ölsejdlar: totalt kostar de ungefär 10370 kr. föreslaget pris: 1 för 140 kr, 2 för 250 

kr. 

§ 10 Johan: kravallen: samling på ljusgården 17:00. ska vi gyckla? vi tänker på saken. vem 

fixar sånghäftena? sandra skickar sånghäfte till johan. sista sektionsmötet? 22:a april? Kolla 

med STUK osv. Nycklarna till nya sektionslokalen har inte hämtats ut än, tråkigt nog. Datum 

för invigning av lokalen? om 2 veckor fredag. Axel fixar drop-in. Styrelsegask: 9onde mars. 

lokal: fällan? D6: herr och dammiddag på gång. Efterfejd på gång. 

Axel: vi har fått julkort från lund. vi har fått pengarna för medlemsavgifterna från förra 

terminen. vi får se om vi får mindre pengar nästa gång. info får skicka ut mail om 

medlemskap. allt som vi säljer får kosta 100 kr extra för icke-medlemmar. vi försöker 

uppmuntra kårmedlemskap med priserna. stadgarna bör ändras angående medlemskap som är 

utdaterade efter kårobligatoriets avskaffande. 

Håkan: Accenture vill lana! men de byter kontaktperson hela himla tiden. Svårt att spika 

datum. Inget nytt angående tvspelskväll. 

Assi: Ett möte varannan vecka med TKL. Ska UBS sitta på programrådsmötena? Ta upp det 

med programkoordinator. 

Sandra: Har tänkt på att arrangera en loppis. Samarbete med TKL? Någon gång efter 

kravallen. 

Angelica: Har haft möte om vem som ska ta över ordförandeskapet efter Angelica slutar. Vad 

händer med föreningen om det inte blir en ny ordförande? Kan den försvinna eller måste 

anpassas på nåt vis? Behöver fler medlemmar. Ska ha ett krismöte internt. Vad krävs för att 

nån ska ta rollen som ordförande? 

Stefan: Har planerat kretskortkursen (28:e februari och 2:a mars). Datum bokat. Komponenter 

ska beställas. Letar handledare. Allt ser ut att gå bra. 

 

Avslutande formalia  
§ 11  Nästa möte tisdag 1 mars 

§ 12 Mötet förklarades avslutat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Johan Koskinen    Stefan Sundin 

Ordförande Datasektionen LTU    Xpel-ordförande Datasektionen LTU 

 
 
____________________________________________ 
Sandra Lindqvist 

Vice ordförande Datasektionen LTU 


