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Datum: 2011-04-15 

Tid: 17:00 

Plats: C305 

Organisationsnummer: 012034-3124 
 

Ärenden: §1 - §20 
 

Formalia 

§1.  Mötet förklarades öppnat av ordförande Johan Koskinen.  
 

§2.  Mötet ansågs behörigt då minst 30 medlemmar närvarade, samt att kallelsen 

 var ute 7 dygn innan mötet. 

  

§3.  Sittande ordförande Johan Koskinen valdes till mötesordförande. 

  

§4.  Stefan Sundin valdes till mötessekreterare. 

  

§5. Jesper Bergeskans och Stina Bergström valdes som justerare. 

  

§6.  Dagordningen fastställdes med en ändring: Diskussionpunkt om ”Avskaffande 

av sektionsmöte”. 

§7.  Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 

§8.  Publicering av namn på internet godkändes. 
 

§9. Inga adjungeringar 

 

Information 

 

$10.   Sektionsstyrelsen informerade om: bowling för medlemmar. 

 

$11.  Kårstyrelsen 

Blandad information. 

 

$12.  KF-ledamöter 

Informerade om helårsmedlemskap i kåren. 

 

$13.  Utskott 

Armk Håkan Therén informerade om LAN. D6 informerade om 

DÖMD. UBS Assiye Süer informerade om kursutvärderingar. 

 

 

 



Propositioner 

 

Inga propositioner har inkommit. 

 

Motioner 

 

Inga motioner har inkommit 

 

Beslut 

 

$14. Ändring av krav på antalet närvarande medlemmar för att sektionsmötet ska vara 

beslutsmässigt bifalles. 

Förslag till nästa års styrelse är att sänka gränsen ytterligare. Not: Kåren kräver dock 15 

medlemmar för att välja KF-ledamöter. 

 

§15. Propositionen bifalls med ändringar. 

§16. Budgeten bifalls utan förändringar. 

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 – Elias Small 

 Elias Small röstades in som vice ordförande. 
     §17.3. Kassör – xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny kassör fram tills nästa sektionsmöte, där 

beslutet kan rivas upp. 

     §17.4. Sexmästare – Stina Bergström 

 Stina Bergström röstades in som Sexmästare. 

     §17.5. UBS – Björn Nilsson 

 Björn Nilsson röstades in som UBS. 

     §17.6. SMBS – Johan Öhman 

 Johan Öhman röstades in som SMBS. 

     §17.7. STV-ordförande – xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny STV-ordförande fram tills nästa 

sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 
     §17.8. XP-el-ordförande – Stefan Sundin 

 Stefan Sundin röstades in som XP-el-ordförande. 
     §17.9. Informationsansvarig - Karl Öhman 

 Karl Öhman röstades in som Informationsansvarig. 
     §17.10. Arbetsmarknadskontakt – xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny Arbetsmarknadskontakt fram tills nästa 

sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 

     §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. 



 §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 

Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till Valberedningen 

fram tills nästa sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 

            §17.12.2. xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till Valberedningen 

fram tills nästa sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 
            §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. Sandra Lindqvist 

  Sandra Lindqvist röstades in som KF-ledamot. 
            §17.13.2. Jesper Bergeskans 

Jesper Bergeskans nominerade sig själv, och röstades in som 

KF-ledamot. 

            §17.13.3. xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till KF fram tills nästa 

sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 
            §17.13.4. xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till KF fram tills nästa 

sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 

            §17.13.5. xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till KF fram tills nästa 

sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 
            §17.13.6. xxx yyy 

Ålägga styrelsen att hitta en ny ledamot till KF fram tills nästa 

sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 

      §17.14 Revisorer 

            §17.14.1 Intern revisor – xxx yyy 

  Ålägga styrelsen att hitta en ny internet revisor fram tills nästa 

  sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 

            §17.14.2 Extern revisor – xxx yyy 

  Ålägga styrelsen att hitta en ny Extern revisor fram tills nästa 

  sektionsmöte, där beslutet kan rivas upp. 

 

Diskussion 

 

§18.1.  Avskaffande av sektionsmöte. 

Andreas Nielsen tycker att sektionsmöten är lite onödigt numera. Det kanske är bättre att 

enbart ha ett stort möte där vi väljer styrelse och lägga energi på roligare saker (det 

medlemmarna vill ha). Vi ger nästa års styrelse i uppdrag att utreda saken. 

 

Tidigare bordläggningar  

Inga tidigare bordläggingar 



 

Avslutande formalia  
 

§19. Nästa möte kommer att ske i början av LP 1 
 

§20. Mötet förklarades avslutat av mötesordförande Johan Koskinen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Johan Koskinen    Stefan Sundin 
Ordförande Datasektionen LTU    Xpel-ordförande Datasektionen LTU 

 
 
____________________________________________ ____________________________________________ 
Jesper Bergeskans   Stina Bergström 
Justerare    Justerare 


